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 ףיוא ןעטפירש עניימ ןעקישסיורא טפראדעג ךילטנעגייא טלָאװ ךיא

 ןעטרהעעג םוצ הצילמ א טימ ,עדעררָאפ רעגנַאל רעסיורג א טומ טלעו
 -נוניימ איד רעביא ,ןיילַא ךיז רעביא םיחבש טימ ,םוקילבוּפ ןעדנעזע =

 ןעטפירש עניימ ןעבָאה סָאװ ,ןעמארעטיל עסיורג ענעדעישרעפ ןו

 טפרַאדעג ךיא טלָאװ סָאד ...ןעלמיה וד ןיא זיב טביולעג ןוא ןעזעלעג

 ןייק טינ ןענייז ןעטפירש ענוימ 6 ,םינ רעבָא סע והט ךיא

 רהיא ןעוו ,ןענייוו ןוא ןערעמוצ ןעכאמ ךייא א סָאװ ,ועטכישעג

 רהיא סָאװ ,רוטארעטיל עטרעטנָאלּפעג ןייק טינ זיא סע ; ןעזעל ייז מע 6

 -עג ענייק טינ ויא סע ,ןעהעטשרעפ וצ חמ םעד ןעפראש .ןעפראד ש

 /;ןעציוו ןוא תונומוּפ עמעוועצינעגסיוא רעדָא ןעזארפ עטע'בנג

 ןעמונעג זיא ןעבעירשעגנָא עלעביב םעד ןיא ָאד ֿבָאה ךיא סָאװ סעלַא

 -עגעגרעביא ןוא רעטַאעהט ןעשידוי ןופ ןעבעל ן'תמא ,םענייר םעד
 ןוא ןעצלאועגהעביא טינ ; ךילרהע ןוא יורט םוקילבוּפ ןעדנעזעל םעד

 ,טרעפעפעגרעביא

 ךימ ןעלָאז ייז םוא רעקיטירק איד ןעלכיימש וצ טינ ָאד ךוז ךיא

 -ורד סע ןעלָאז ייז ,רעבעגסיורא איד ןעלכוימש וצ טינ ךוז ךיא ; ןעביול

 ןעמפירש עניוימ ןעלָאז ייז ,םוקילבוּפ םייב הפינח ןייק טינ ךוז ךיא ; ועֶז

 העג ךיא ; םענייק טינ א ךיא ,םענייק טינ לעכיימש ךיא ; ןעפיוק

 -עוו עכלעוו ,רעדליב ביירשעב ןוא געוו ןעכיילג ַא ףיוא רעדעפ ןיימ טוט - 

 רעשינָאגרַאשז רעד טימ ךיז ןעריסערעטניא סָאװ עלא ןעריסערעטניא ןעֶל - 

 .רעטַאעהט ןעשידיא םעד טימ ןוא רוטַאְרעטיִל  "ה

 -לַאהטנע לָאז סָאװ ךוב א רהָאי עלא ןעבעגוצסיורא זיא ןַאלּפ ןיימ 6

 ןעק סָאװ סעלא ,טריסַאּפ רעטַאעהט ןעשידוי םייב טָאה סָאװ סעלא ןעט - 8
 .סרעשזדענעמ ןוא רעלעיּפשיוש יד ,םוקילבוּפ סָאד ןעריפערעטניא

 .יקסװעשַאמָאט סיררָאב
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 : : םינכייצרעפ-סטלַאהניא
 . שודיויּפ

 יי 2 אט 6. 66 2 ר רעטַאעהט ןעשידיא ןופ גנַאפנָא רעד
 - י.י: לער עי ר גנולעטשרָאפ עטשרע איד
 וי 0 ,:442:.2- הע המ ןעשירוא ןיא ערע = םינעבי דלָאי ַא
 / טא א .חסּפ ףיוא עסעיּפ ַא ןעמ טמהענ ואוו
 22? שש 2. 0. : 0 ךתעגרעטנוא רעמַאעהמ רעשידיא רעד זומ

 - יא ר יי טסנוק וצ גָאטהעוװ-ןהייצ ןופ
 495...............םסרַאטס עגירביא יד וצ יקספעשַאמָאט סירָאב
 48 - יט א ר א רעטַאעהט ןעשידיא ןופ תודוס
 - ךיי . טי יי א יי עט א טיומ ס'ןַאמצנַאמ ףיוא
 2 ר עי ירא . עלעצעק סָאד ןוא טלעווזור טנעדיזערּפ
 לא בן א ..דּפסה רענעטלַאהעג טינ ַא
 - - - . א ר עא ר עי עלי .....לאוקיש ס'ימע עב
 - ..  יט א יע עא יי ימע ןב ןופ רעדעיל עלַא

 יי א קי יי
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 רעמאעהמ ןעשידיא ןופ גנאפנא רעד
 .קרָאי וינ ןיא |

 זיא קרָאי וינ ןיא רעטַאעהט ןעשידיא םעד ןופ גנַאּפנָא רעד -
 ואוו ,רעווקס םעהטעשט ףיוא ,ירָאטקעפ-ןעטעראניס א ןיא ןעוועג

 סָאד ,"רָאטַאטַאָאלּפסקע , רעד ןעוועג ןזיא יבָאקַאי רעסיוועג ַא
 ַא םייה רעד ןופ --- יקסנַאמָאלָאס רעסיוועג ַא ; סָאב רעד ,טסייה

 עכילטע ןוא ,ןַאמרָאפ רעד -- רעלטסניק-ץראווש ַא ,קינסוקָאפ
 -ירא סָאװ רָאנ ,סעקי'נעדראנ-לעסעק ענידלעּפַאצ ,עשירפ טרעדנוה

 .רעטייברא יד ןעוועג ןענייז ,ענעמוקענרעב

 ןעמ טָאה טייבראעג . .קירוצ 29 רהָאי ַא טימ ןעוועג זיא סָאד

 ןעדניצ סָאװ ןעטערַאגיס ,טסייה סָאד ,ןעטערַאגיס ."ענלַאּפָאמַאס,

 עקַאט טָאה סע .טינ שטעמ ןייק ייז וצ ףרַאד ןעמ --- ןָא ןיילַא ךיז

 .ןעדנוצעגנָא ןיילַא ךיז ןעבָאה ןעטערַאגיס יד ןוא ,טרעיודעג גנַאל טינ

 ןא ;ןערָאװעג טשטעווקוצ רעייפ םייב ןענייז ךעלדיימ ראָאּפ ַא
 טָאה ןעמ ואוו ,רָאלּפ ןעטירד ןופ ןעגנורּפשעגבָארַא זיא דיא רעטלַא
 טינ ,רעטיוט ַא ןענעיל ןעבעילבענ זיא ןוא ,ןעטערַאגיס יד טקַאּפעג

 ןעגעלעג ןיא עכלעוו ,רעטכָאט רעטעשטעילַאקוצ ןייז ןופ טייוו !

 עצנַאג סָאד ןוא רעדיילק ערהיא ,זָאלטסואוועב קָאוװדייס םעד ףיוא

 .ןעטַאט ןעטלַא רהיא ןופ טולב םעד טימ טצירּפשעב םינּפ

 רעד ןופ טנַאקירבַאפ ןוא ּפָארטנַאליפ רענידסלָאמַאד רעד

 עטעפ ַא ןעמונעגבא טָאה ,יבָאקַאי ררעה ,ירָאטקעּפ-ןעטערַאניס

 יד ואוו ,ץַאלּפ ןעניבלעזמעד ףיוא טהעטש טנייה ןוא ,סנערושניא

 סע .רעטַאעהט עשיזעניכ סָאד ,ןעוועג זיא ירָאטקעּפ-ןעטערַאניסי

 טָאה טרָא ןעזיד ןופ זַא ,טנעמונָאמ א סלא ,ןעכייצ סלא טהעטש

 .קרָאי וינ ןיא רעטַאעהט עשידיא סָאד טלעקיווטנע ךיז

)5( 



 ןענייז רעטייברַא טרעדנוה-סקעז רעדָא -ףניפ יד ןעשיווצ

 עגירביא יד .םייה רעד ןופ סרעכַאמ-ןעטערַאגיס 20 רעדָא 15 ןעוועג
 ןיא הרות יד טנרעלעגסיוא ךיז ןעבָאה סָאװ ,ענירג ןעוועג ןענייז

 -ןעטערַאגיפ עגידסלאמַאד יד ןופ עלעיפ רהעז ,עלעיפ .,געט עכילטע

 טסיא רעד ןופ ןעשנעמ עטנענימָארּפ ץנַאנ טצעי ןענייז ,סרעכַאמ

 ,רעטכיד ,ןערָאסעּפָארּפ ,ערעטקַאדער ,סרעיִאל ,םיריוטקָאד : דייס

 רעוו .עשילגנע ןוא עשידיא -- ןעטסיטרַא ןוא סעקינטייטסע-לעיר

 + -סױרַא ןעוועג טלָאװ ירָאטקעּפ-ןעטערַאניס יד ךָאנ סָאװ טסייוו

 - ,,,טייצ רעד רַאפ ןערעוו טנערברעפ ןעוועג טינ לָאז יז ןעוו ,ןעבעגעג

 ,ןעסעזעג זיא ,יקסנאמאלאס ,ןַאמרָאפ רעד ואוו ,סיפֶא ןעבענ

 . ןענַאטשעג זיא ,טירטס םוצ טקוקעג ןעבָאה סָאװ רעטסנעפ יד ייב

 םהיא ןעמ טָאה "שיט-סוחי רעד , ,שיט רענרעצליה רעפיורג ַא

 - ,ןעטסעב םַא טַאהעג בעיל טָאה ןַאמרָאפ רעד ןעמעוו ןוא ,ןעפורעג

  ףיז ןופ טייו טינ -- שיט ןעזעיד ייב טצעזענ םהיא רע טָאה
 / א ךעלדיימ רהעמ ןעסעזעג טרָאד ןענייז ךילנהעוועג יו .ןייֵלַא
 . - סָאװ ,רענעמ עכילקילג יד ןעשיווצ ןוא ,רענעמ יו ךעלבייוו ענהעש
 ' ןעוועג ךיוא ךיא ןיב ,שיט-סוחי םייב טייברַאעג ןוא ןעסעזעג ןענייז
 .רענייא

 . יא טנייה) ןַאמרעגנוי רעטיור ַא ןעסעזעג זיא רימ ןעגעקטנַא
 רעד ןופ רעכַאמ-ןעטערַאגיס ַא ןעוועג זיא רע .(רעדנָאלב ַא רע

 . ןעסעזעג זיא םהיא ןעבענ .קאבָאלָאנ םהרבא ןעוועג זיא סָאד .םייה
 לע ןעפייהעג טָאה רעזעיד .זָאנ עגנַאל רהעז ַא טימ ןַאמרעגנוי ַא ךָאנ

 .* רעשידיא ַא ןעוועג ןיא רע זַא ,טגָאזעג טָאה רעכלעוו ,םולבנעזָאר
 / רע וַא ,ןערהאפרע רעטעּפש ןעבָאה רימ .םייה רעד ןיא רָאיטקַא
 םייב ןוא "ַאינודלַאק, ַארעּפָא רעד ייב טסיטַאטש א ןעוועג זיא

 .סעדא ןיא רעטַאעהט יקסנירַאמ ןיא ,"קוביד

 |  ןעשידיא ןופ ךעלקיטש ןעגניז ןיא ןעטלַאה טנעלפ םולבנעזָאר
 זַא ,החמש ןיימ רימ גיוט סָאװ, ;'ךַאלעקבָאב יד , : רעטַאעהט

  -עטסירב ענידעבעל ,ענידעבעל ךעלעטסירב, ; "טינ יז טמהענ ךימ

 זיא ?לעדעיל עטצעל סָאד .ערעדנַא ןוא "תולד ,העוו ,יוא , ; "ךעל

 עצנאג יד .עטסבעיל סָאד ןעוועג רעכַאמ-ןעטערַאגיס עֶלַא ייב

 ,יוא, :רָאכ ןיא ןעפלָאהעגטימ עלַא ןעבָאה רעטײברַא ירָאטקעּפ
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 רעד ,קַאבָאלָאג םהרבא ."תולד א ךיא ןיב דלַאװעג ,תולד ,העֹוו

 ,עמיטש רעגירעזייה ַא טימ ןעמורברעטנוא ךיוא טנעלפ ,רעטיור

 .עקשטַאק ַא יו

 ןופ ןעטסירָאק עניטנייה יװ טוג ױזַא --- ןעמ טָאה ןעגנוזעג

 ןָאט ַא רעד ,רעפיט ןָאט ַא רעד :ןעגניז רעטַאעהט ןעשידיא

 עצנַאג ַא טימ ןעירשעגרעביא ןעמעלַא רָאנ טָאה רענייא ; רעכעה

 יד .ןעוועג סלַאפנעדעי ןיא ךילהערפ רָאנ --- רעכעה עװַאטקָא

 םעד טּפוטשעגניײירַא טָאה ןעמ עכלעוו טימ ,ךעלקעטש ענעשעמ

 עסייוו יד ןוא טקַאט םוצ טּפַאלקענוצ ןעבָאה ,ןעזליג יד ןיא קַאבַאט

 ןעגנורּפשעג ןוא טצנַאטעג ךעלענייפ עסייוו יו ןעבָאה ןעזליג
 .דנעה יד רעטנוא

 טָאה ,יקסנַאמָאלָאס ןַאמרָאפ רעד ,קינסוקָאפ רענעזעוועג רעד

 ענלאּפָאמַאס א טרעכיורעג ,סעצנָאװ יד טהערדעגנ םעד תעשב ךיז

 טָאה טייהרעקנעליטש ןוא .טַאהעג האנה קרַאטש ןוא ,לעטערַאניס

 .ןעגנוזעג טָאה ןעמ סָאװ סעלַא זָאנ רעד רעטנוא טפייפענכָאנ רע

 םהיא עקַאט ןעפורבָארַא םעד בעילוצ רע טנעלפ טּפָא רהעז

 רעקנירַאד ַא ןעוועג זיא סָאד .יבָאקַאי רעטסימ ,סָאב םעד ,ןיילַא

 .לעדרעב עשזנַאלָאב ַא ןוא ,ּפָאק ן'פיוא ךילּפ ןעסיורג ַא טימ לעדיא

 לעדנהוז ס'סָאב םעד ,רעלדעּפ רעמיטסָאק א יוװ ןהעזענסיוא טָאה רע

 -רעגנוי ַא ןעוועג זיא רע .ןעמוקרעטנורַא לָאמ עלעיפ ךיוא טנעלפ

 ,רעגירדעינ ַא --- גיצנַאװצ ןוא יירד רעדָא ייווצ רהָאי א ןופי ןַאמ

 ךעלקעב עדנור ,לעכייב בָארג ַא טימ ,לעּפעק ןעריושעגבָא ןַא טימ

 ךיז ןוא טצנַאלגעג ןעבָאה סָאװ ,ךעלעגייא עניילק ,ערטיכ ןוא

 לעדיימ ןהעש א ןעסעזענ זיא סע רָאנ ואוו ,שיט ןעדעי וצ ןעפרָאװעג

 .לעבייוו ןהעש ַא רעדָא

 ,עטַאט רעד --- סיִפָא ןיא ןעצעזקעוװוַא ךיז ייז ןענעלפ יירד עֶלַא

 ןופ ךעלדעיל יד וצ ןערעהוצ ךיז ,ןַאמרָאפ רעד ןוא ןהוז רעד

 ערעייז ןופ ןעלָאװקעגנָא גנַאג ןייא רַאפ ןוא ,רעטאעהט ןעשידיא

 גָאט א ןעדנוטש 12 טײברַאעג ןעבָאה סָאװ ,ךעלעווַאלקש עקנינירג

 רעד -- עדייב ןעבָאה ןעכָארּפשעג .סעשזדייוו עניד'הרצ רהעז ראפ

 רָאנ .שטייד ףעיט עקַאט רעבא .שטייד -- ןהוז ןטימ עטַאט

 ,ןעשטייד ע'תמא ןענייז ייז זַא ,טסואוורעד ךיז רימ ןעבָאה רעטעּפש
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 עקַאט ןעבָאה עדייב ןא ןוא ,עירַאװלַאק ןופ ןעמוק סָאװ

 ,ל'רמז שידיא ַא בעיל תמאב

 םעד טלהעצרעד טָאה יקסנַאמָאלָאס ןַאמרָאפ רעד יו ױזַא

 ןיא רעזלעב ןסינ ןזח ןעסיורגנ םעד ייב ןעגנוזעג בָאה ךיא זא ,סָאב

 ראפ טזומעג ךיא בָאה ,(דנַאלשטייד ןופ טייוו טינ) וועשטידרעב

 ןופ ,"ןוצר יהי, ס'ןסינ ,טײברַא רעד ןעטימ ןיא עקַאט ,ןעגניז ייז

 ַא סעּפע יוזַא ןוא ,"םלוע לש ונובר , םעד ,ןעשנעב-שדוח שאר

 רעד טנעלפ ןענניז ןיימ רַאפ ,ןָאיציזָאּפמָאק עשידיא ַא ןופ ָאלָאס

 טרעדנוה ַא ןובשח ןיימ ףיוא ןעביירשוצ ןעסייה רעמיא סָאב

 .רהעמ ךעלטערַאניס

 -וצנייא ןעביוהעגנָא טָאה ,זָאנ רעסיורג רעד טימ םולבנעזָאר

 ןופ רָאכ עטשרע סָאד שיט םייב רעטײברַא יד טימ ןערידוטש

 יד ןיא ךעלעקעטש יד טימ ,טוג סעלא טימ ןעדָאלעגנָא , : תימלוש

 ןיא "סענעקעטש , יד טימ , : ןעמ ףרַאד ןעגניז ,טסייה סָאד ."דנעה

 טכַאמעגרעביא ןעבָאה סרעכַאמ-ןעטעראניס יד רָאנ ,"דנעה יד

 -אניס עלַא לייוו ,דנעה יד ןיא "ךעלעקעטש יד , ףיוא טסקעט םעד

 ייז טימ ןעּפוטשוצנָא ךעלקעטש ענרעזייא ןעטלַאה סרעכַאמ-ןעטער

 .ןיירא ןעזליג יד ןיא קַאבַאט םעד

 ,ןעמירק גידנעטש םעד תעשב ךיז טנעלפ קַאבָאלַאנ םהרבא

 : ןעיירש ןוא ןרעיוא יד ןעּפָאטשרעּפ ךיז ,זָאנ רעד טימ ןעהערדרעפ

 רע ."ױזַא סע טהעג ָאד .גיטכיר טינ ,טוג טינ --- ! טעינ ,טעינ,

 ,ןָאט רעדנַא ןא ףיוא לָאמ עלַא עידָאלעמ יד ןעגניזרעביא טגעלפ
 ןוא ךעלעדיל עלא ןיא יקב ןעוועג רע זיא ,ןהעזעגסיוא טָאה סע יו

 רעצרוק א ןיא עקַאט ןוא ,רעטַאעהט ןעשידיא םעד ןופ ךעלקיטש

 רעדורב א ס'קַאבָאלַאנ םהרבא זַא ,ןערהַאפרע רימ ןעבָאה םורַא טייצ

 .דנאלסור ןיא ץניוװָארּפ רעד ףיוא ץעגרע רָאיטקַא רעשידיא ַא זיא

 רעד ייב טפעיטרעפ יוזא גידנעציז ,גָאט םענהעש  ַא ןיֹא

 טגנַאלרעד ,"סטוג סעֶלַא טימ ןעדָאלעגנָא , גידנעגניז ןוא טיײברַא

 - ןופ עמרָאפ רעד ןיא ,טעקַאּפ ןערעווש ַא ן'קַאבָאלַאנ ןַאמרָאפ רעד

 טרָאד ןופ טּפעלש ןוא טרעװנָאק םעד טנעפע קַאבָאלָאג .ףעירב ַא

 טגָאז ייברעד .ןעבַאטשכוב עשידיא טימ רעטסָאּפ ןעסיורג ַא סױרַא

 ייווצ ענייז זַא ןוא ,דנַאלגנע ןופ טמוק רעטסָאּפ רעד זַא ,זנוא רע
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 שידיא ןָאדנָאל ןיא ןעלעיּפש קַאבָאלָאג ןָאעל ןוא ןָארימ רעדירב
 .רעטַאעהט

 זיא גנולעטשרָאפ עטשרע יד זַא ,טעטיולעג טָאה רעטסָאּפ רעד

 םהרבא ןופ ַארעּפָא עסיורג ,"ענכַאי עבַאב יד רעדָא ,אינודלַאק,
 טָאה סָאװ ,קַאבָאלַאג ןָאעל רעקימָאק רעסיורג רעד .ןעדאפדלָאג !

 טלעיּפש ,רסיק ןעשיסור םעד ןופ לאדעמ םענעדלָאג א ןעגָארקעג

 ."ענכַאי עבָאב , ןוא "ךעמצָאה , : ןעלָאר-טסנוק עסיורג ייווצ יד

 עשיקריט ַא ןעצנַאט .ַארטסקע רע טעװ טקַא ןעטירד םעד ןיא

 טעוװ קַאבָאלַאנ ןָארימ רעקיגַארט רעסיורג רעד  .יקסנירַאמַאק

 ; סוקרַאמ ןופ עלָארטסנוק עשיטַאמַארד-טכע ,עסיורג יד ןעלעיּפש
 ,עגיצנייא יד ןעלעיּפש ןוא ןעגניז טעוװ "עלערימ , ןופ עלָאר יד
 ; דלעפצנַארק םַאדַאמ ,דרַאהנרעב הַארַאס עשידיא עטמהירעב-טלעוו

 ,ףוב רעקימָאק רעסיורג רעד ןעלעיּפש טעוװ "םוקילא, ןופ עלָאר יד
 .ןָאמייס ררעה

 ,רעטסָאּפ ן'פיוא ןעבעירשעג ןעוועג זיא ױזַא

 ןעבָאה רעליימ עלַא .טנעיילעג םהיא טָאה ּפאש רעצנַאנ רעד
 רעסיורג רעד טימ םולבנעזָאר .רעטַאעהט ןעשידיא ןופ טדערעג

 ףרָאװ ַא לָאמ עֶלַא ,גנורעטסייגעב רַאּפ טיור ןערָאװעג שזַא זיא זָאנ
 ןערעווש אזַא ןעוָאלעגסױרַא ןוא רעטסָאּפ ן'פיוא גיוא ןַא ןָאטעג

 ךעלדיימ .,ןעזָאלבוצ שזַא ךיז ןעבָאה ןעזליג יד זַא ,ץפיז ןעפעיט

 ַארעּפָא רעד ןופ ךעלדעיל ןענניזוצ גיסיילפ ןעמונעג ךיז ןעבָאה

 .ןעפלָאהעגרעטנוא ןעבָאה רענעמ יד ."ַאינודלַאק,

 ןעמ ,קָאלג ן'טימ ןָאטעג גנולק ַא גנולצולּפ טָאה ןַאמרָאפ רעד
 / ייב טצזעגסיוא ךיז ןעבָאה עלא .,טײברַא רעד וצ ןעמהענ ךיז לָאז
 ,טייז רערעדנַא רעד ףיוא קַאבַאט םעד טרהעקעגרעביא ,ןעשיט יד
 ךעלקעטש יד ןעבָאה רעדעיוו ןוא סנעּפַאל עסַאנ םימ טקעדעגוצ

 ועבָאה רעטײברַא ירָאטקעּפ עצנַאג יד ןוא .טקַאט םוצ טּפַאלקעג
 רעכיוו ַא יוװ ,רעכיג ,רעכינ, :"אינודלאק , ןופ רָאכ ַא ןעגנוזעג -

 .וו .ז .א ,"דנַאה רעד ןופ טייברַא יד טהעג

 ןעפעיט ַא טכַאמעג טָאה רעטסָאּפ-רעטַאעהט רענָאדנָאל רעד

 ןיוש בָאה ךיא .טּפיוהרעביא רימ ףיוא ,ןעמעלַא ףיוא קורדנייא

 א דלַאב ןוא ,רעטסָאּפ םעד רעסיוא ןהעזענ טינ ךַאז ןייק רימ רַאפ
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 ןוא רעלעיּפשיוש טימ ,ענהיב ַא טימ ,םוקילבוּפ ַא טימ רעטַאעהט

 ."אינודלאק, ןעגניז ןוא ןעלעיּפש עכלעוו ,רָאכ ַא

 ןעגנַאגעג גָאט םענעי ןיא ןענייז קאבָאלָאנ םהרבא ןוא ךיא

 -רעד ןעמונעג רעדעיוו רימ רע טָאה נעוװ ן'פיוא .,ןעמַאזוצ םייהַא

 טביולעג ייז ןוא ,ןערָאיטקַא יד ,רעדירב ייווצ ענייז ןעגעוו ןעלהעצ

 -ימָאק רעטסערג רעד זיא ,קאבָאלָאנ ןָאעל ,רעגנוי רעד : ןושלה הזב

 ַאזַא .םהיא ןענעג טינרָאג ַא זיא ןעלקָאק .טלעוו רעד ףיוא רעק

 טינ ןיוש טעװ סע ןוא ןעוועג טינ זיא ,זיא רע יו "?ענכַאי עבָאב,

 טָאה סָאד ....טלעוו רעד ןיא רענייא רע זיא "קירדנעמש , ַא ; ןייז

 -עביינ, ןוא "לעמעל ינוק, טנייה ;טגָאזעג ןיילא ןעדאפדלָאנ

 טרשרנוה לעברַא ןופ , סױא רע טלעסיירט ייברעד --- "עמיינ

 .ס'ןעלקָאק
 רענידלַאװעג ַא זיא ,קאבָאלָאנ ןָארימ ,רעדורב רערעטלע רעד

 זיא רע .יססָאר א ,יניוולאס ַא ,יקסוואלסאלומ ַא -- רעקינַארט

 רעטסערג רעד ,"ענכַאי עבָאב , רעד ייב "סוקרַאמ , רעטסעב רעד
 ןופ "עידַא ןעניטולב , םייב ןוא ,"קוביד , םעד ייב "שמש םונהיג,

 רעד ןוא ,תמא ןַא ףיוא עקַאט טגיטולבוצ ךיז רע טָאה ,שטיוועקייש

 .גנורעדנואוועב ןופ ןערָאוװעג ענושמ רעיש זיא םלוע

 אקירעמַא ןייק ןעמוק עדייב ןעליוו ייז זא ,רע טָאה ןעסָאלשעג

 רעד ףיוא דלענ ןייק טינ ןעבָאה ייז רונ ,עּפורט ַא ןעננערבטימ ןוא

 .עזייר

 בָאה ךיא .טנעקעגנ טינ טכַאנ ענעי ןיוש ךיא בָאה ןעפָאלש

 ,אינודלאק ,אינודלאק ןופ טכַארטעג ןוא טכַארטעג ,טכארטעג רונ

 סע ןוא ,ןעגיוא עניימ טכַאמענוצ ךיא ,בָאה ךילדנע .אינודלָאק

 ןעירעלַאנ טימ ,רעטַאעהט סעסיורג א טלעטשעגרָאפ רימ ךיז טָאה

 ,ןעיורפ ןוא רענעמ טימ טצעזעב ןענייז עציז עֶלַא ,ןעשזָאל ןוא

 ןעשנעמ ,ןעטנוא זיב ןעביוא ןופ טקַאּפעג זיא רעטַאעהט רעד

 ערעייז טימ רעקיזומ יד .טּפַאלק ןעמ ןא ,ּפעק יד ףיוא ןעהעטש

 טמוק סע ,ענהיב רעד רעטנוא ןופ סױרַא ןעמוק ןעטנעמורטסניא

 -תיב ַא ףיוא יו ?יטש טרעוו סע ,רעטסײמלעּפַאק רעד סױרַא ךיוא

 -טרוטש א טימ ןָא ךיז טגנַאפ "אינודלאק , ןופ ערוטרעװַא יד ...םלוע

 יד -- רעליטש ןוא רעליטש טרעוו ןַאד ןוא ,ָאמיסיטרָאפ עגיד
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 טיילפ יד ןוא ,ָאּפמעט רעמַאזננַאל ַא ןיא ךיז ןעסיגוצ ךעלעדעיפ

 ,גירדעינ ץנַאג בָארַא טלַאפ ןוא רעכעה לָאמ עלַא ךיז טעשטַאקרעּפ
 רעד .ףיוא ךיז טהיצ גנַאהרָאפ רעד .ךיוה ץנַאג רעטייוו ןוא

 -?לאב ןיא ןָאטעגנָא עֶלַא ,ןעיורפ ןוא רענעמ ןופ רָאכ רעסיורנ

 -רעפ ךיז ןעבָאה ,טנייה גאטסטרובעג ןייד וצ , : ןעגניז ,רעדיילק
 -ָאלַאנ רעדירב יד סױרַא ןעפיול סע ",דניירפ ענייד עלַא טלעמַאז

 ;גנורעטסייגעב ןוא רעייפ טימ םוקילבוּפ םוצ ןעדער ןוא קאב

 ןעגנַאפּפמע וצ טעטיירעברָאפ עֶלַא טייז ,םוקילבוּפ סעהטרעוו,

 -ידיא רעד ףיוא ןרעטש ןעיינ םעד ,רעלטסניק םעיינ ןעגנוי רעזנוא

 רָאכ רעד ,ןעלעיּפש רעדעיוו טמהענ רעטסעקרָא רעד ".ענהיב רעש

 ןערהיפ ןוא דנעה יד ייב ךימ ןעמהענ רעדירב עדייב ןוא ,ןענניז

 ,דנרענָאד ןענייז ןעטנעמסידָאלּפַא יד .ענהיב רעד ףיוא ףױרַא ךימ

 ךיא ,עדנוקעס רעדעי טימ טסקַאוװ םוקילבוּפ ןופ גנורעטסיינעב יד

 ןעמולב ,ןעטייז עלַא ףיוא ּפָאק םעד הערד ןוא ךיז גיינ ןוא ךיז גיינ

 -ןעמולב ַא יו סיוא דלַאב טהעז עכלעוו ,ענהיב רעד ףיוא ןעהילפ

 ,דייז ןיא ןוא רעבליז ןיא דְלֶאנ ןיא ןָאטעגנָא ,ךיא ןוא ןעטרָאנ

 טמהענ רימ זַא החמש ןיימ רימ גיוט סָאװ,ה : ןעגניז וצ ןָא גנאפ

 ,אווארב ,ָאווַארב ".טונימ רעד ןָא ךיז ןָאמרעד ךיא זַא ,טינ יז

 רעצימיא יו ךיא רעה םיצולּפ .,םוקילבוּפ סָאד טּפַאלק ,ָאװַארב

 ןעבענ עמַאמ ןיימ טהעטש --- ןעניוא יד ןעפע ךיא .ךימ טערָאט

 : ליפ

 .ןעקָארשרעד יז טנערפ "? דניק ןיימ ,ריד טימ ןיא סָאװ,

 ןוא ףָאלש ןופ טסגניז וד ?ץיה טסָאה ?קנַארק הלילח טזיב,

 ןעבעג ריד לעװ ךיא ...ןעלַאדנַאקפ טסכַאמ ןוא ,ָאװַארב טסּפַאלק

 ןייק ןע'םולח טינ ריד ךיז טעוװ ,רעסַאװ טלַאק עלעסיב ַא ןעקנירט

 ".ןעטייקשירַאנ

 ענעפָא טימ ןענעלענ ןיוש ךיא ןיב ןיירַא נָאט ןעסיורג ןיא זיב

 םעד ַאקירעמַא ןייק ןעמ טגנערב יוזא יוװ : טכַארטענ ןוא ןעניוא

 טמהענ ואו ?ררעקיגַארט ןעסיורג םעד טימ רעקימָאק ןעסיורג

 ? קרָאי וינ ךָאנ ןָאדנָאל ןופ עּפורט ַא ןעגנערב וצ דלעג לעיפ יוזא ןעמ

 .ןעפַאלשנייא טזָאלעג טינ ןוא טעשטומענ ךימ טָאה קנאדעג רעזיד

 רעד ןיא ןעגנַאגעג ,טכַאנ עצנַאג יד גידנעפָאלש טינ ,ךיא ןיב ױזַא
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 ןוא קַאבַאט םעד טהערדעג ןוא ןעסעזענ ,טײברַא רעד וצ הירפ

 ,"אינורלאק, ןופ ךעלדעיל ןעגנוזעג ןעבָאה עלא .,ןעזליג יד טבעלקעג

 -רעפ ןוא גירעפעלש ןעסעזעג ןיב ךיא רָאנ ,ןעגנוזעג טינ בָאה ךיא

 ןערהיפפיוא ןענעק לָאז ךיא ,דלענ ןעמ טמהענ ואוו : טכַארט

 ? "אינודלאק,
 בָאה ךיא : תוסנרּפ ייווצ טַאהעג ךיא בָאה טייצ רענעי ןיא

 ןעגנוזעג ןוא ן'יבָאקַאי ייב ךעלטערַאגיס "ענלאּפָאמאס , טכַאמעג
 -טירטס ירנעה ןיא גאטימרָאפ תבש ןוא טכַאנ-ייב גאטיירפ ןעדעי

 ןיימ ןוא ,עמיטש-ןַארּפָאס ַא טַאהעג ןַאד ךָאנ בָאה ךיא ,?הוש

 .ןעמונעגסיוא רהעז טָאה ןעגניז
 -רעיב ַא ןעטלַאהענ טָאה רעכלעוו ,.נ .נ רעסיוועג ַא

 ןעסיורג ַא ףיוא ןוא ,סטירטכ רעטסעה ןוא סקעססע רענרָאק ,ןולַאס

 -יזערּפ ןעוועג ןאד זיא ,"דניירפ רעטייברַא רעד, ןעפורעג ךיז ןייס

 רעד ןופ רעבמעמ ַא ױזַא רעדָא ,טנעדיזערּפ-סייװ רעדָא טנעד

 טָאה רע .שנעמ רעסיורג ַא ןעוועג זיא רע .,?הוש-טירטס ירנעה
 םענעטנעמייד ןעסיורג ַא ןעגָארטעג טָאה ,שטייד-שיווטיל טדערעג

 ,עסיורג רָאֹּפ ַא ןוא ,דמעה טרילָאק ַא ןיא טהערדעגניירַא ,דָאטס

 .רענניפ יד ףיוא ןעגניר ענעטנעמייד עסיורג ץנַאנ עקַאט רעבא

 תבש ןעדעי ןוא ,ןענניז ןיימ ןערָאװעג ןעלעפעג זיא .נ .נ ןעזיד

 נאטימ םייהַא םהיא וצ ןהענ טזומענ ךיא בָאה ,ןענוװַאד ן'כָאנ

 רַאפרעד .ךעלקיטש עשידיא רָאֹּפ ַא ןענניזבָא םהיא ןוא ,ןעסע

 רעטַאעהט ןָאדנָאל ןיא ינעטַאמ ַא וצ ןעמהענטימ ךימ רע טגעלפ

 ."ןעדרַאג קיטנַאלטַא , ןיא רעדָא

 ןיימ טימ ןיב ךיא ןעוו ,ףסומ ְךָאנ תבש  ַא ןיא ,לָאמנייא

 טוי נש+ ליה תשא ןיז ןוא .נ .1 ררעה .,רעטעהטלהאוו

 קרַאטש טָאה לערָאָאּפ סָאד ןוא ,להוש טירטס ירנעה רעד ןופ

 וצ קנַאדעג ַא ןעלַאפעגנייא רימ זיא ,ןעגניז ןיימ ןופ ןעלָאװקעגנָא

 סָאװ ןוא רעטַאעהט שידיא ןענעוו קלָאפ-רָאָאּפ םעד ןעלהעצרעד

 ןוא טכַארטענ .סענזיב יד ןיא טנעיל סע דלעג טימ רצוא ןַא רַאפ

 עגיד'תבש עניימ םרעלקרע ןוא ןושל טימ סױורַא ןיב ךיא : טגָאזעג
 קרַאטש ךיז ןעבָאה ייז .ךיז טלעדנַאה סע סָאװ םוא םיתב-ילעב
 .טרעדנואוורעפ
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 טינ לָאמנייק רָאג ןעבָאה רימ ? רעטַאטעהט שידיא ַא, !
 רימ ןענייז גידנעכאל ױזַא ןוא "! רעטַאעהט שידיא ַא ןופ טרעהעג

 ןעגנַאפעגנָא לָאמ א ךָאנ ךיא בָאה שיט םייב .ןעגנַאנעג םייהַא
 .נ .נ רעטסימ ,רע ןוא ,רעטַאעהט ןעשידיא ןענעוו ןעדער

 יד ןעננערב וצ ןעבָאה הֹרַאד ןעמ דלעג לעיפיוו ,ךימ טנערפ

 טהעטשעב עּפורט יד זא ,טרעלקרע םהיא בָאה ךיא  .ןערָאיטקַא
 -םפיש טכַא -- זיא ןעגנאלרעפ ייז סָאװ סעלַא ןוא ,ןעשנעמ טכַא ןופ

 .קרָאי וינ ךָאנ ןָאדנָאל ןופ ןעטרַאק

 טָאה רע ,דיא רעמורפ .ַא ןעוועג זיא .נ .נ רעטסימ

 רעד ןיא רעגייז א ףלע ,נאטנוז רונ ,םירחסמ ןייק טכַאמענ טינ תבש

 ןעשידיא א ןיא קאבָאלַאנ םהרבא ןוא רימ טימ קעװַא רע זיא ,הירפ

 ןייק טקישעגסױרַא ןוא ,טירטס לענַאק ןיא ץענרע ,סיפָא-טעקיט

 .עסַאלק עטירד ןעטעליב טכַא ןָאדנָאל

 ףיש ןופ ןעמונעגבָארַא רימ ןעבָאה רעטעּפש ןעכָאװ עכילטע

 -רעגנוי רעטרַאדעגסיוא ןַא רענייא : ןערָאיטקַא עשידיא ענירג טכַא

 ץרוק ַא ןיא ,ךיש עטהערדענסיוא טימ ,ראָאה עננַאל טימ ,ןַאמ

 רעד ןעוועג ןיא סָאד -- שולעּפַאק םענעיורטש ַא טימ לעקער

 רענעריושעג רעסיורג ַא טימ ,רעגנַאל ַא ,רעטייווצ רעד ; רעקימָאק

 ץרוק גידרעטניוו ַא ןוא ?עוויטש עגנַאל ראָאּפ א טימ ,עקלָאּפ
 רעד ןעוועג זיא סָאד --- רעדניליצ םענעכָארבוצ ַא טימ ,לעצלעּפ

 ייווצ ןוא רענעמ רעיפ ןעוועג ךָאנ ןענייז ייז ךעסיוא .רעקיגַארט

 ןוא ,רעדניק עניילק ייווצ טימ ,יורפ ערעטלע ןא ,ענייא : ןעיורפ

 .ַאנָאדַאמירּפ יד ןעוועג זיא סָאד --- עקנידנָאלב ַא ,ערעגנוי ַא ענייא

 טרהיפעגבָא ייז ןעבָאה רימ ...ןעסייהעג יז טָאה דלעפצנַארק םַאדאמ

 .ןולַאס רעיב ןיא .נ .נ וצ ךיילג ןעגָאװ ןעסיורג ַא ףיוא

 זַא ,סרעטסָאּפ טזָאלעגסױרַא רימ ןעבָאה רעטעּפש ןעכָאװ ייווצ

 עטירד ןוא עטייווצ ןעשיווצ ,טירטס עטרעיפ ,ללָאה ןרוט ןיא

 ,ַאקירעמַא ןיא לָאמ ןעטשרע םוצ ,דנעבא גנאטיירפ םַא טעוװ ,וינעווע
 ןופ ןָאיצקעריד רעד רעטנוא ,רעטאעהט שידיא ןערעוו טלעיּפשענ

 רעד  ,קַאבָאלָאנ ןָארימ ןוא ןָאעל --- רעלטסניק עטמהירעב ייווצ

 זיא יקספעשַאמָאט סירָאב זַא ,טלהעצרעד רעטייוו טָאה רעטסָאּפ

 . -ַאמירּפ -- דלעפצנַארק םַאדַאמ ; רעטסיימ-רָאכ ןוא רעשזדענעמ
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 טקעריד טמוק עינַאּפמָאק עטמהירעב-טלעוו עזעיד זַא ןוא - ,ַאנָאד
 : יו ,טדעטש עטסערג יד ןיא טלעיּפשענ טָאה יז ואוו ,דנַאלסור ןופ

 םעד רַאפ גרובסרעטעּפ ןיא ךיוא ןוא ױשרַאװ ,ַאװקסָאמ ,סעדָא

 -נַאּפ עטמהירעב-טלעוו יד טלעיּפשעג טרעוו סע  ,רעזייק ןעשיסור

 ַארעּפָא עשיטסַאט

 "ענכַאי עבָאב יד, רעדָא ,"אינודלָאק,
 ןעדַאפדלָאנ םהרבא ןופ ,ןעטקַא 4 ןיא

 :ןענָאזרעּפ

 שי ההעה-.:.2..ט66. שא. תיבה לעב רעכייר ַא ,עצ'םהרבא

 טיטקעמה םאהאמ. 202 22222 2... 6 יורפ עטייווצ ןייז ,יססַאב

 יהי םאדאמ 22. .2022 2... . רעטכָאט סעצ'םהרבא ,עלערימ

 = יי ןארימ ררעה 622... 22 2226 ןתח רהיא ,סוקרַאמ

 ט יש; הרעה..:2..2 222. 6 21 2 רעלדעּפ ַא ,ךַאמצָאה

 קַאבָאלַאנ ןָאעל ררעה . . ... . . . . .ןירעכַאמ-ףושכ יד ,ענכַאי עבָאב

 ןָאמייס ררעה . .. ... רעלדניווש ןוא רעלעיּפשנעטרָאק ַא ,םוקילא
 רעטסַאמ-רעננעז רעטמהירעבטלעוו רעד ןעגניז טעוװ ךַאלעקבָאב יד

 .יקספעשַאמָאט סירָאב

 ןופ תולעמ עֶלַא טנעכערעגסיוא רעטסָאּפ רעד טָאה ייברעד

 וצ ןעמ טנעירק ןעטעליב זא ,ןעסיוו טזָאלעג ןוא ,רעלטסניק עלַא

 .דניירפ-רעטייברַא םעד --- .נ .נ ייב ןעפיוק

 -סיוא ןענייז סרעטסָאּפ יד סָאװ דנעבא ןעבלעז םעד ןיא ןיוש

 ףיוא קָאלב ראָאּפ ַא ןופ רעטסנעפ יד ןיא ןערָאװעג טבעלקעג
 טפיוקרעפסיוא ןעמ טָאה ,סטירטס רעטסעה ןוא ווָאלדול ,סקעסע

 -רעד ןעבָאה ןעטנַאלוקעּפס .גנולעטשרָאפ רעד רַאפ ןעטעליב עלַא

 .רהעמ ךָאנ ןוא רַאלָאד פ טעליב ןעניטנעס 80 ַא רַאפ ןעמונעג ךָאנ

 .טננאלרעפ רָאנ טָאה ןעמ לעיפיוו טעליב ַא רַאפ טלהָאצעג טָאה ןעמ

 ןעסיורג א טרידוטשנייא ,עבָארּפ טכַאמעג טָאה עּפורט יד

 ,ןעלּפמעט עכילטע ןופ ןעמונעגנעמַאזוצ טָאה ןעמ ןעכלעוו . ,רָאכ

 ןעבָאה עכלעוו ,ןעמַאד עננוי ענהעש , ןעמיטש עסיורג טימ רענעמ

 ,ןַאמ 24 ןופ רעטסעקרָא ןעטלעּפָאד ַא ,טַאלב ןופ טנעיילעג עלַא

 רעכלעוו ,רעטַאעהט ַאילַאהט ןופ רעטסײמלעּפַאק ןעטוג רהעז ַא

 רַאפ טרישזנַארַא יינ ס'פיוא "אינודלאק, ןופ קיזומ יד טָאה

)14( 



 רעטסעה 101 ןיא ןערָאװעג טכַאמעג ןענייז ןעבָארּפ יד ...ןַאמ 4

 -נייא ךיא בָאה רָאכ םעד טימ .ללָאה ןיא ן'םולב ייב ,טירטס

 : .טרידוטש

 איד ןעפור ןעמ טקיש גנולעטשרָאפ רעד רַאפ געט עכילטע

 ןעטנַארנימיא ןעשידיא םוצ עּפורט רעזנוא ןופ ןָאיצקעריד

 ןעמהענבָארַא טגעלפ סָאװ ,טעטימָאק ַא ןעוועג זיא סָאד .טעטימָאק

 ,דלעג ?עסיב ַא טימ ןעמעוו ןעגרָאזעב ייז ןוא ףיש ןופ ענירג יד

 ענעדעישרעפ ןיא ןעקישוצ ענינייא ןוא ,טיײברַא טימ ןעמעוו

 טנעלפ טנַארגימיא רעשידיא רעדעי טעמכ .;ןעקירבַאפ ןיא טדעטש

 טנעדיזערּפ רעד זַא ,טביולגענ טָאה רעדעי ןוא ,ןעדנעוו ןיהַא ךיז

 .אקירעמַא ןופ רסיק רעד זיא ,.נ .נ רעטסימ ,עטימָאק רעזיד ןופ

 טָאה רע ,רעניד'השק-טשינ ַא ןעוועג סלַאפנעדעי רע זיא ןַאריט ַא
 . .,ףילדנעש טלעדנַאהעב ןעטנַארנימיא יד

 רעקימָאק רעד ,רעקינַארט רעד ןענייז סָאד --- ןָאיצקעריד יד

 ןַאד יירד עלַא ןיוש ןעבָאה רימ .רעשזדענעמ סלַא ,ןיילַא ךיא ןוא
 ןוא ןערָאטקעריד ,טייקניניילק ַא סעּפע --- סּפײּפ-װַאטס ןעגָארטעג

 גנודַאלנייא רעד דובכל !רעטַאעהט ןעשידיא ַא ןופ סרעשזדנעמ

 .םישובלמ עטסנהעש ערעזנוא ןיא טצוּפענסיוא ךיז רימ ןעבָאה

 ןוא סָאטײמָאט טימ ןעוועג דבכמ זנוא ןעמ טָאה נעװ ן'פיוא

 ערעזנוא סיעכהל רעבא .ןיירַא סּפייּפדוַאטס יד ןיא ךיילנ ,סענענעב

 םעד ןופ סיִפֶא ןיא ןעמוקעגנָא םולשב ךָאד רימ ןענייז םיאנוש

 .טעטימָאק ןעטנַארגימיא

 רעכיז זנוא טעוו טעטימָאק סָאד זַא ,טעטרַאוװרע ןעבָאה רימ

 .אקירעמַא ןיא ןעדיא עֶלַא ןעוהט רימ סָאװ ,הבוט רעד רַאפ ןעקנאד

 עֶלַא יד טּפוטשענקעװַא םורַאד רימ ןעבָאה ץלָאטש סיורנ טימ

 ןופ ריהט רעד ייב ןענַאטשעג טרָאד ןענייז סאו ךעלדיא עמירָא

 רעטנורַא ענשזַאוװו ןוא ,עפליה ףיוא טראווענ ךיבענ ןוא טעטימָאק

 ןופ טייוו טינ ,טנעמסייב ַא ןיא ןעוועג זיא סיּפֶא רעד .ּפערט יד

 .ןעדרַאג-לעסעק ןעטלַא

 ענעשעמ טימ קָאר ןעיולב ַא ןיא ןָאהטעגנָא ,רעצרַאװש ַא

 זיא טרָאד .,לַאַאז ןעסיורגנ ַא ןיא טרהיפעגניירַא זנוא טָאה ,ּפענק

 ןעגנַאל א ייב .נ .נ ,רמ רעטלַא רעד ןעסעזענ שיט-ביירש  ַא ייב
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 ,רענעמ ערעטלע == ןעסעזעג ןענייז ,לַאַאז ןעטימ ןיא ,שיט

 .טייל עכייר ,ניטנעק ,עלַא
 .סופ ןיב ּפָאק ןופ טכַארטעב טסנרע זנוא טָאה .נ ,נ ,רמ

 ענירביא יד ,ןעלירב יד רעביא ,זייב טקוקעג זנוא ףיוא טָאה רע
 ןיולב .טייקכילדניירפ עכילנהע ןַא ןעזעיװעגסױרַא ןעבָאה ןעשטייד

 .סּפײּפװַָאטס ערעזנוא ןופ תועמשמ--טלעכיימשעג ןעבָאה רַאּפ ַא

 ןעביוהעגנָא ךילדנע .נ .נ .רמ טָאה עזױּפ רעגנַאל ץנַאנ ַא ךָאנ

 .ןענַאטשרעּפ טינ ןעבָאה ריס .שילגנע --- ןעדער

 .רע טנערפ "? שטייד יז ןעכערּפש ,

 .טרעפטנעעגנ רימ ןעבָאה ",אי ,אי,

 -יוצנארפ ייז וצ ןעדייר וצ ןעביוהעגנָא וליפא טָאה רעקיגארט רעד
 -סיורג טָאה .נ .נ רעטסימ ןוא .ןענַאטשרעּפ טינ ייז ןעבָאה ,שיז

 רַאפ גונענ גידנעטשלָאפ ןייז טעוװו שטייד זַא ,טרעכיזרעפ גיהטומ

 עננַאל ַא ןעטלַאה זנוא רַאפ ןעמונעג ןַאד טָאה רע .םידדצ עֶלַא
 ןעבָאה רקיע םעד רעבא .ןענַאטשרעפ טינ רימ ןעבָאה ?עיפ .עדער

 ןעליוו רימ טכער ןעכלעוו טימ ןעירשעג טָאה רע .,טסואוועג רימ
 ןיא ןעדיא יד ןופ ןעכַאמ קזוח ןוא רעטַאעהט שידיא ןעלעיּפש

 .ַאקירעמַא
 ןיא רָאפ טמוק סע זא ,רע ט'הנעט ,טלהעצרעד םהיא טָאה ןעמ

 ,"ךעמצָאה , טסייה סָאװ ,רעלדעּפ ַא ,דיא ַא ,"אינודלאק , ייֵלּפ רעד

 טסעמ רע .קרַאמ ן'פיוא סרעמיטסָאק יד טלעדניוושעב רע ןוא

 בא טכַא? ןוא שירַאנ ךיז טכַאמ ,ןישרַא ןעשלַאפ ַא ףיוא טנעווייל
 עשידיא א ,ענכַאי עבַאב ַא ָאד טרָאד זיא טנייה .,ןעדיא ןופ

 ןערעוו ןעדיא ןוא זיוה ַא רעטנוא טדניצ סָאװ ,ןירעפרַאװנעטרָאק
 דנַאל ַא ןיא סעכלעזַא ןעלעטשוצרָאפ זיא םשה לוליח א .טנערברעפ
 .םייה ַא ןעכַאמ ךיז ןעליוו ןעדיא ואוו

 ,"דנַאלסור ןופ ןעבעירטעגסיױרַא ךייא ןעמ טָאה טסיזמוא טינ ,

 -סיורא ךיוא אקירעמא ןופ ךָאנ ךייא טעװ ןעמ , ,טרענודעג רע טָאה
 ןופ קזוח ןייק טינ ןעמ טכַאמ ָאד .ןעגנורהיפ עכלעזא ראפ ןעביירט

 / *,ןעדיא
 רעד ןוא ,טשימעגניירַא ךיוא ךיז ןעבָאה ןעשטייד ערעדנַא יד

 רעפעב ךיז ןעלָאז רימ טנערָאװעג זנוא ןעבָאה ייז זַא ןעוועג זיא ףוס
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 טינ ןוא ,סירטנָאק יד ןיא ןעלדעּפ ןהעג רעדָא ,תוכאלמ ןענרעלסיוא

 רימ ןעוו ןוא .ַאקירעמַא ןיא רעטַאעהט שידיא ןייק ןעלעיּפש

 ַאקירעמַא ןופ ןעביירטסיורא זנוא ייז ןעלעוו ,ןענלָאפ טינ ייז ןעלעוו
 ךֶאֹנ ךיילנ דנַאלסור ןייק קירוצ ףיש א טימ ןעקישבָא זנוא ןוא

 ןוא סענימ עטסנרע טימ טגָאזעגנָא זנוא ןעמ טָאה סָאד .ריביס

 .ןהעג ןעסייהעג זנוא ןעמ טָאה ןַאד .סעכ ןענידלַאװענ טימ

 טימ ןוא ּפעק ענעזָאלענבָארַא ,רעצרעה ענעכַארבוצ טימ

 רימ .סַאנ ןיא סױרַא קירוצ רימ ןענייז ןעניוא יד ןיא ןערהערט

 יד ןיא ךיילנ ןעקוק טנעקעג טינ ןרעדנַא םעד רענייא ךיז ןעבָאה

 ס'.נ .נ רניירפ וצ ןעמוקעגוצ רימ ןענייז נידנענייווש ןוא ,ןעניוא

 ,טרָאד ,?עביטש-טַאוירּפ ןייז ןיא ןיירַא ןענייז רימ .ןולַאס רעיב

 -רעפ דניירפ-רעטייברַא םייב ןענעלפ רעטייברַא עמירָא יד יאוו

 ןעפורעגנעמַאזוצ רימ ןעבָאה ןיהַא ,טנעס עמירָא רֶאּפ ערעייז ןערעיל

 .קילגנוא רעזנוא ןופ טלהעצרעד ייז ןוא ןערָאיטקַא הרבח עצנַאג יד

 -וצ עֶלַא ךיז ןעבָאה רימ .הללי ַא ,רעיורט ַא ןערָאװעג זיא סע

 טָא ,דנַאל עיירפ סָאד ,ַאקירעמַא וטסָאה טָא ?שטייטס .טנייוו

 סָאד ןעטָאברעּפ ,דנאלסור ןיא יוװ ,ךיוא ָאד ןיוש זנוא ןעמ טָאה

 "ונתרחב התא ,ענעגייא !ןעדיא ? רע ןוא .רעטַאעהט עשידיא

 סָאװ -- ןייוועג ַא ןוא הללי ַא ,קילגנוא ןַא ,הרצ ַא ! סעקינ

 ? ןעמ טוהט

 .הללי רעד .ףיוא .ןעמוקעגנָא עדארנ ןיא 5 יד

 ןעבָאה ןעמיטש עדנרעטיצ טימ ןוא ןעניוא יד ןיא ןערהערט טימ

 ןעטנַארגימיא ןיא טגָאזעג זנוא טָאה ןעמ סָאװ טלהעצרעד םהיא רימ
 זנוא ןוא ,טכַאלענסיױא טונ ץנַאנ ךיז טָאה .נ .נ .רמ .סיפָא

 .רעטָאק םעד יו ןערעה ןעשטייד יד ןעלָאז רימ זא ,טנָאזעג

 זנוא טָאה רע ןוא ,הנידס עיירפ .ַא ןיא ,רע טנָאז ,אקירעמַא

 ןעלעיּפש וצ ןערהעוורעפ טינ זנוא ןעק שנעמ ןייק זא ,טרעלקרע

 .ַאקירעמַא ןופ טנעדיזערּפ רעד וליפא טינ -- רעטַאעהט שידיא

 ןעגָארטּפױרַא ןעסייהעג גנַאנ ןייא רַאפ ןוא טגיהורעב זנוא טָאה רע
 ןעסיורג ַא ןוא גניררעה רעלעט ַא ,רעיב ךעלעטנייּפ עכילטע

 .לעקינרעּפמָאּפ

 וצ ןעפור טקישעג לָאמ רָאּפ ַא ךָאנ רעטעּפש זנוא טָאה ןעמ
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 = 2 המ ןעננאנענ טינ ;רהעמ ןענייז לימ רעבא ,;נ .נ .הֿמ

 .נ .נ .רֹמ רעבא ,ןולַאס רעיב ןיא זנוא וצ ןעמוקענ ןייֵלַא לָאמַא זיא

 ....סענויב ןוא רוי דניימ , : טגָאזעג ,שילננע ףיוא אקוד ,םהיא טָאה

 .1880 ןיא גנוללעטשרָאפ עטשרע יד

 יד זיא ,גנולעטשרָאפ רעטשרע רעד וצ ,דנעבא גאטיירפ םעד

 ןעועג ,וינעווע עטירד ןוא עטייווצ ןעשיווצ ,טירטס עטרעיפ

 ןעטעליב ןעפיוק ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,ןעדיא טימ טרעגַאלעב

 רעשטייד ַא ,ללָאה ןרוט ןופ תיבה לעב רעד .גנולעטשרָאפ רעד וצ

 טקישעג טָאה ןוא ,םלוע ןעסיורג םעד ראפ ןעקָארשרעד ךיז טָאה ,יוג
 -סילָאּפ ןָארדַאקס רעצנַאנ ַא ןעמוקעגנָא זיא דלַאב .,ייצילַאּפ ךָאנ

 -= סקניל ןוא סטכער סבָאלק יד טימ טקַאהעג ןעבָאה עכלעוו ,טייל

 יד ןעלעטשוצסיוא טריבורּפ ןעבָאה ייז .ננונדרַא ןעכַאמ וצ םוא

 -נוא ןעוועג זיא סָאד רעבא ,עסַאק רעד ייב ןייל ַא ןיא רעפיוק

 .ןעשנעמ רהעמ ןוא רהעמ ןעמוקעגנָא ןענייז לָאמ עלַא ?ייוו ,ךילנעמ

 עסיורג עכילטע ןערהָאפעגנָא גנולצולּפ ןענייז לָאמנייא טימ

 ןעטייז רעיפ עלַא ףיוא טלעטשוצ ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןעסערּפסקע

 ַא טימ רענייא ןעוועג זיא סערּפסקע ןעדעי ףיוא .,קָאלב םעד ןופ

 ןעננַאּפעננָא ןעמ טָאה ךיילג .טענרָאק ַא טימ רענייא ןוא ןַאבַארַאב

 -קעוַא ןַאד ךיז ןעבָאה רענדער .ןעבורט ןוא ןעווענַאבַארַאב וצ

 ןעמ זַא ,םוקילבוּפ םוצ טדערעג ןוא ןעסערּפסקע יד ףיוא טלעטשעג

 ,ןערעוו טלעיּפשעג לָאז גנולעטשרָאפ עניטנייה יד ןעזָאלרעד טינ לָאז

 ַא טאלנ ןוא ,אקירעמַא ןיא ןעדיא עלא רַאפ השוב א זיא-סע לייוו

 ןופ בא טכַאל "ךעמצָאה , יו טלהעצרעד ןעבָאה ייז ,םשה לוליח

 ןוא ,בוטש עשידיא א רעטנוא טדניצ "ענכַאי עבָאב , יד יוװ ,ןעדיא

 ןיא סומזיטימעסיטנא ןעטיירּפשרעפ ךַאפנייא ןעליוו ןערָאיטקַא יד

 .ןעזָאלוצ טינ לַאפ ןייק רַאפ םורַאד סָאד ןעלָאז ןעדיא .ַאקירעמַא

 ןעבָאה ייז זא ,טביולרע טייוו יוזא רַאנָאז ךיז ןעבָאה רענדער יד
 .ןעשטניל ןערָאיטקַא יד לָאז ןעמ טגנַאלרעפ

 רעד .,ןעטימ ןיא ןעוועג ךיוא זיא .נ .נ רעטסימ רעטְלַא רעד
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 ןוא רעסערג לָאמ עֶלַא ןערָאװענ זיא ןעסערּפסקע יד םורַא םלוע
 ןוא רעקרַאטש ןערָאװעג ןזיא יירשעג ןוא םרַאיל רעד .רעסערג

 רהיא טימ ןעפרָאװעג ןוא ןענָאלשעג טָאה יײצילָאּפ יד .רעקרַאטש

 יד ןעוועג ןיא סע .תונמחר ןהֶא רָאג -- רשוי ןעכילנהעוועג

 םלוע םעד רעבָא ,ןעלעטשרָאפ ךיז ןעק ןעמ סָאװ ,המוהמ עטסערג

 ןרוט רעד זיא רהוא 7 םוא ןוא ,ןעטלַאהעגקירוצ טינ סָאד טָאה

 טָאה עקליּפש ַא זַא ,ןעטנוא זיב ןעביוא ןופ טצעזעב ןעוועג ללָאה

 ,ןעפרַאװכרוד טנקענ טינ ןעמ

 ,רימ .ןעלעיּפש ןעגנַאפעגנָא רעטסעקרָא רעד טָאה רהוא 8 םוא

 טימ טגיטפעשעב קרַאטש ןעוועגנ ?ייוורעד ןענייז ,ןערָאטקעריד יד

 ןעסיורד ןיא סָאװ טרעמיקעג טינ רָאנ ךיז ןעבָאה רימ .ענהיב רעד

 ןעריהט יד ןיא טּפַאלקעג ןוא ןעפָאלעגמורַא ןיב ךיא .רָאפ טמוק

 : (ןָא ךיז ןעוהט ןערָאיטקַא יד ואוו טרָאד) סמור-גניסערד יד ןופ

 טימ ןעגנולקעג קעווצ ןעזעיד וצ בָאה ךיא !גיטרַאּפ זיא ענהיב

 .ךיוא קָאלג ַא

 ךיז ןעבָאה ,ןעטסיטַאטש ןוא ןעטסירָאכ ,ןערָאיטקַא עלַא

 ייב טנרעלעג ייז טָאה ןעמ יו רעצעלּפ ערעייז ףיוא טלעטשעגסיוא

 טָאה ענייא רָאנ .ץַאלּפ םִא ןעוועג ןענייז עלא .ןעבָארּפ יד

 ,רלעפצנארק םַאדַאמ ,אנָאדאמירּפ יד ןעוועג זיא סָאד ןוא ,טלהעפעג

 ףור ןוא ריהט רעד ןָא ּפַאלק ,עבָארעדרַאג רהיא וצ העג ךיא

 זיא סע -- ריהט יד ןעפע ךיא .טינ טרעפטנע רענייק -- יז

 ,דיילק עסייוו סָאד זא ,ךיא העז ,זענ יד ןָא דניצ ךיא .רעטסניּפ

 רָאנ טגנעה ,טקַא ןעטשרע ןיא ןענָארט ףרַאד ַאנָאדַאמירּפ יד סָאװ

 עסייוו יד ; לעגעיּפש םעד ףיוא -- קורַאּפ רעד ; דנַאװ רעד ףיוא

 קנימש יד ןזא רעדיוּפ יד ; עצילַאּפ רעד ףיוא ןעהעטש ךעלכיש

 -ַאמירּפ יד ןוא טקַאּפרעּפ ךָאנ טהעטש סעֶלַא --- טרהירעג טינ זיא

 .ָאטינ זיא אנָאד

 טינ זיא ַאנָאדַאמירּפ יד --- םרַאיל ַא ,דלַאװעג ַא ,יירשעג ַא
 ןהֶא ןעק ןעמ .ָאטינ זיא דלעפצנארק םַאדַאמ ! ןעלעיּפש ןעמוקעג

 ַא -- עלערימ ןעלעיּפש טפרַאדעב טָאה יז .ןעננאפנא טינ רהיא

 ןיא יז טהעטש רשפא ?קנַארק רשפא .עלָאר-סגנַאזעג עסיורנ

 ןעמ ?םלוע םעד ךרוד ןעּפוטשכרוד טינ ךיז ןעק ןוא ןעסיורד
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 םַאדַאמ , : ןעסיורד ןיא טפור ןעמ ,טכוז ןעמ ,טיירש ןעמ ,טפיול

 רעטסעקרָא רעד ...ָאטינ זיא דלעפצנַארק םַאדַאמ "! דלעפצנַארק

 ,ןעטייווצ ַא טלעיּפשענ ןיוש טָאה רע .רעמונ ןייא טגידנעענ טָאה

 .אנָאדאמירּפ ןייק ַאטינ --- ןיינ ןיוש זיא רענייז רעד .ןעטירד ַא

 טָאה ןעמ  .ניהורנוא ןערָאװעג לייוורעד זיא םוקילבוּפ סָאד

 .םיפ יד טימ ןוא דנעה יד טימ טּפַאלקענ ןוא טפייפעג ,ןעירשעג

 -וָלבוּפ סָאד ןעטעב ,ןעוועג זיא ןָאהט טנעקעג ןעבָאה רימ סָאװ סעלא

 .ןָאטענ רימ ןעבָאה סָאד .ןעטונימ ענינייא גנידלודעג ןייז וצ םוק

 .ןעמוקעגנ טינ ץלַא זיא רעבא ַאנָאדַאמירּפ יד

 ןוא זדיררעק ַא טּפַאכענ ןַאד ןעבָאה .נ .נ ןוא ךיא

 רימ ןעבָאה ןעטרָאד .םייהַא ַאנָאדַאמירּפ רעד וצ קעווא ןענייז רימ

 ןיא יז .ּפָאק םענעדנוברעפ ַא טימ ,טעב ןיא ןעגעיל ןעפָארטעג יז

 יד ,שטייטס --- .ןעלעיּפש טינ טנייה ןעק ןוא ,יז טגָאז ,קנַארק

 יד !רעטַאעהט ןיא ןעשנעמ ל?לעיפ יוזא ! ננולעטשרָאפ עטשרע

 ךיז טנעיל יז !השוב יד ! ןעילימַאפ לעיפ יוזא ןופ ץנעטסיזקע

 טינ טעוו ןוא --- גירעזייה ןוא קנַארק זיא יז זַא טנָאז ןוא טעב ןיא

 .ןעלעיּפש

 ןעלַאפ ,ןענייו רהיא רַאפ ןעביוהעגנָא ךַאפנייא בָאה ךיא

 טינ טנייה טניימ סע סָאװ רהיא ןערעלקרע ,ןעטעב ,סיפ יד וצ רהיא

 .ןעשטניל זנוא טעװ ןעמ ,טיורב ןהֶא ןעביילב ןעלעוו רימ .ןעלעיּפש

 טינ טָאה סע -- טנייועג ןוא ןעטעבענ ךיוא טָאה .נ .נ

 טינ יז טעו ןענניז .גירעזייה זיא יז .טינ לי יז .,ןעפלָאהעג

 .ןעדייל טינ יז ?יוו השוב ןייק ןוא ,ןענעק

 ןהעזוצ טנעקעג טינ רעבָא טָאה ןַאמ ס'דלעפצנַארק םַאדַאמ

 .ןושָל טימ סױרַא זיא רע ןוא ,תורצ ערעזנוא ,טייהנענעלרעפ רעזנוא

 .נ .נ רעטסימ , .טצַאלּפעגפױרַא רע טָאה ",סיוא ךימ טרעה,

 ןעבעג ךָאנ ןוא דנעטס רעסַאװ-עדָאס ַא ןעפיוק טגנָאזעגוצ רימ טָאה

 .ןעלעיּפש טינ טעוװ בייוו ןיימ ןעוו ,שעק רַאלָאד טרעדנוה רֶאּפ ַא
 לָאמ עלַא טינ ןוא ,וצרעד רענירג ַא ןוא ןאמירָא ןַא דיא ַא ןיב ךיא

 ןעבענ רימ טעוװ ,.נ .נ רעטסימ ,רהיא זַא .קילג ַאזַא ךיז טפערט

 .ןעלעיּפש בייוו ןיימ ןעזָאל ךיא לע ,שעק רַאלָאד טרעדנוה יירד

 -סירא ןוא טרעלקענ טינ גנַאל טָאה .נ .נ רעטסימ
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 רעד ןעבעגעג ייז ןוא רַאלָאד טרעדנוה יירד טעקַאּפ ןופ ןעמונעג

 -בָארא ןַאד טָאה ידייל עזיד .,ןיירַא דנַאה ןיא דלעפצנַארק םַאדַאמ

 ַא ןָאטעגנָא ךיז ,ּפָאק רהיא ןופ ךוטדנַאה ןעסייוו םעד ןעפרָאװעג

 ןעטעװעצלַאמשרעפ ַא ךיז ףיוא ןעפרָאװעגפױרַא ,לעטסייוו גיצומש

 עסיורג רֶאּפ ַא ןיא גידנעכירקניירַא ןוא ,ןרעדעפ טימ לאש

 ,שזדיררעק ןיא זנוא טימ טצעזעגניירַא ךיז יז טָאה ,ךיש עש'רענעמ

 ,רעטַאעהט ןיא טרהיפעגקעוַא זנוא טָאה רעכלעוו

 ןעוועג רעגנייז רעד ןיוש זיא רעטַאעהט ןיא קירוצ גידנעמוק
 ןיוש זיא םוקילבוּפ ןופ בלַאה ַא יו רהעמ .ןהעצ ְךֶאנ ןעטונימ 5

 ןעמ .,םרַאיל רעכילקערש ַא ןעוועג זיא ללָאה ןיא ,ןעגנַאנוצ ןעוועג

 ןוא סרעשט ןעכָארבעג ,ןעטלָאשעג ,ןעירשעג ,ןעּפָאלעגמורַא זיא

 רעד ןוא רעטסעקרָא רעד .ךעלטערַאגיס "ענלַאּפ-ָאמַאס , טקומסעג

 ןיא ןיירא ןיא ַאנָאדַאמירּפ יד .ןעגנַאצ ךיז ןענייז רָאכ

 ן'רַאפ ןעשטיּפס ןעגנַאגעגסױרַא זיא .נ .נ .ןוהטנָא ךיז עבָארעדרַאג

 גנולעטשרָאפ יד ןַא ןוא ,ָאד ןיא ַאנָאדַאמירּפ יד זַא ,םוקילבוּפ

 .ןָא ךיז טגנַאפ

 סע .טצעזעגסיוא רעדעיוװ ךיז טָאה ?לָאה ענידעל-בלַאה יד

 ןייק ָאטינ -- ןעלעיּפש ןעגנאפנָא ליוו ןעמ .גיהור ןערָאװעג זיא

 -סיטַאטש יד טלעטשענסיוא טָאה ןעמ .רָאכ ןייק ָאטינ ,רעטסעקרָא

 א סעּפע ,ןעגניז טפרַאדעב ןעבָאה עכלעוו ,טסעג יד סלַא ,ןעט

 טָאה רע סָאװ ,ָאנַאיּפ רעד ףיוא ןעלבמיצ ןעמונעג טָאה טסינַאיּפ

 טָאה רעטסײמלעּפַאק רעד ?ייוו ,"אינודלָאק , ןופ טנעקעג לָאמ ַא

 .ןערָאװעג ןעגיוצענפיוא זיא גנַאהרָאפ רעד .קיזומ יד ןעמונעגוצ

 ןעגנוזעג ...ןוהט וצ סָאװ טסואוועג טינ ןעבָאה ןעטסיטַאטש יד

 -ןעצַאק ע'תמא ןעוועג זיא סע .ןעסילוק יד רעטניה עלַא רימ ןעבָאה
 .קיזומ

 רעטניה .,קיזומ ןהָא ןעגניז ןהענפיורַא טינ ליוװ ַאנָאדַאמירּפ יד

 ךיז טָאה ַאנָאדַאמירּפ יד .לַאדנַאקס ַא ןערָאװעג זיא ןעסילוק יד

 -ַאמירּפ רעד טימ סקאבָאלָאג יד ןוא ,סקאבָאלָאנ יד טימ טנעירקעג

 ,"ס'ךרבש ימ , עשיסור טרעהעג ןעמ טָאה גנַאזעג טאטשנא  .ַאנָאד

 .עקירדסיוא ענהעש עכלעזא ךָאנ ןוא ,ןיירַא ןעטַאט-סנעטאט ןיא

 ףיוא טּפוטשעגפיורא ַאנָאדַאמירּפ יד ןעמ טָאה טלַאװעג טימ
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 .טאטשנא טָאה ןוא ,ןעגניז טלָאװעג טינ רעבָא טָאה יז .ענהיב רעד

 ןעביוהעגנָא טָאה םוקילבוּפ סָאד .ןערימַאלקעד ןעגנַאפעגנָא םעד
 םוצ .ענהיב רעד ףיוא ןעטכורפ ןעפראוו ןוא ןעיירש ןוא ןעפייפ

 ץטוט רַאּפ ַא .ללָאה ןופ ןהענוצ ןעביוהעגנָא ךיז ןעמ טָאה קילג

 ןעבָאה ריִת ןוא ןעבעילבענ רעבא ןענייז עטנַאקעב עטנעהָאנ

 ,נעלשעג טימ -- תורצ עסיורג ףיוא גנולעטשרָאפ יד טגידנעעגנ

 .ןעלַאדנַאקס ןוא יירעלדיז

 ,ריהט רעטשרעטניה רעד ךרוד ןעננַאנעג רימ ןענייז םייהַא

 רימ ןעבָאה געט עכילטע .ט'ךשוח'רעפ ,טרעמַאירעפ ,טנייוורעפ

 .טלעוו רעניטכיל רעד ףיוא ןעזייוו וצ טמהעשעג ךיז

 טרעדנוה יירד .ןעבעילבעג טינ רָאנ ךיוא זנוא זיא דלעג יד ןופ

 ,רעקיומ יד ;.נ .נ רעטסימ ןעמונעגבָארַא ךיז טָאה רַאלָאד

 ןעמ טָאה גניטנירּפ רַאפ ןוא ?לָאה םעד רַאפ ,ןעטסירָאכ יד

 ןוא דלעג ןהִא ןעבעילבעג רימ ןענייז יוזא ןוא ,רעהירפ טלהָאצעב

 זיא ַאקירעמַא זא ,טסיירטעג זנוא ןעבָאה דניירפ עטונ .,דובכ ןהֶא

 ַא ןעכאמ ןעק ליופ טינ זיא סָאװ שנעמ רעדעי ; דנַאל ןעדלָאג ַא
 .שרעדנַא סעּפע ייב זיא ,רעטַאעהט ייב טינ -- ןעבעל

 עּפורט עצנַאנ יד טכַארבענ בָאה ךיא .,ןעוועג עקַאט זיא ױזַא
 הרבח יד טָאה רעכלעוו ,יקפנַאמָאלָאס רעטסימ ,ןאמרָאפ ןיימ וצ

 רעד ְּךָאנ ,געט עכילטע ןיא ןוא .ןעמונעגפיוא ךילדניירפ רהעז

 'רעסיורג רעד זיא ,קרָאי וינ ןיא גנולעטשרָאפ רעשידיא רעטשרע:

 עשידיא עּפורט עצנַאנ יד ןוא ,רעקימָאק רעסיורג רעד ןוא רעקינַארט

 ,"ענלַאּפָאמַאס, טײברַאעג ןוא ן'יבָאקַאי ייב ןעסעזעגנ ,ןערָאיטקַא

 -ןעטערַאגיס עּפורט יד : ןַאד זנוא ןעמ טָאה ןעפורעג .,ןעטערַאניס

 .סרעֶכַאמ

 -ַאלָאס ןַאמרָאפ רעד ןוא ןהוז ןייז ,יבָאקַאי רעטסימ ,סָאב רעד

 עּפורט יד יו ןערעה וצ טַאהעג נונעת סיורג ןעבָאה ,יקסנַאמ

 ןעמַאזוצ עֶלַא ןענעלפ סרעכַאמ-ןעטערַאגיס ענירג יד ןוא ןערָאיטקַא

 ; טײברַא רעד ייב ןעגניז

 ! תולד ,רעדניק ,עשז-טיירש ; תולד ,העוו ,יוא ---
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 .רעטַאעהט ןעשידיא ןיא עסעיּפ ַא טגנערב "דלַאי, א

 .(עציקפ) |

 ,(רבחמ) רָאטיױא ןַא ןושל-רעטַאעהט ףיוא טסייה "דלָאי, ַא

 ןיא רענירג ַא רעדָא ,עקיטש-רעטַאעהט ןייק ןעביירש טינ ןעק סָאװ

 ןיא ָאד ,םשה ךורב ,ָאד ןענייז סעדלָאי עכלעזא ...סענזיב יד

 עכילטע ךיז ןעדלעמ גָאט ןעדעי .,רעטרעדנוה יד ןיא קרָאי וינ
 עכילקערס ,סעידעגַארט עניטלַאוװעג ןעגנערב סָאװ ,ןערָאטיױא ענירג

 רעדעי ןוא ,סערעּפָא עשירַארעטיל עטּפַאהרעדיוס ןוא סעידעמָאק

 -קערס ַא ,ןעגידלַאװעג א ןעכַאמ טעוװ סָאד זַא ,טרעכיזרעפ ייז ןופ

 ןעטישנַא ,ךייר ןערעוו טעוװ טנעמשזדענעמ יד ןוא ,סעשקופס ןעכיל

 .סראללָאד טימ ךַאלגרעב

 ןייז לָאז ןעמ ,לזמ סָאד טָאה ןערָאטױא יד ןופ רעדעי טינ
 ערעּפָא עשירַארעטיל עטפַאהרעדיוש רעדָא עידעמָאק עכילקערש

 ,"טייצ ןייק ָאטינ, : טימ חלשמ ייז ןעמ זיא בור סָאד .ןערעהסיוא

 ,ךיז טכַאמ לָאמ ַא ."ןָאזיס ןעטסקענ ןעמוק טעװ רהיא, רעדָא
 טייצ ןעבָאה ןערָאיטקַא יד ןוא ,טנעלענפיוא זיא רעשזדנעמ רעד זַא

 ךְלֶאי ןימ ַאזַא ןעמ טסייה ,ןעטלַאהרעטנוא לעסיב ַא ךיז ןעליוו ןוא

 .ערעּפָא רעדָא עידעגנַארט ,עידעמָאק ןייז ןענעיילרעביא

 םעד םורא ,ךעלקנייב ףיוא סיוא ךיז ןעצעז ןערָאיטקַא הרבח

 .הכולמ אסכ םעד ףיוא ןעטימ ןיא ךיז טניפענ דלָאי רעד ןוא ,דלָאי

 סָאװ ,ןושל-רעטאעהט םהיא טימ ןערָאיטקַא ןעדער ךילנהעווענ

 -עלקרע םהיא טסייה ןעמ ,ןהעטשרעפ טינ ןַאמ-טאווירּפ א ןעק סָאד

 ןעלעיּפש םהיא ןעמ טסייה ןאד ,קרעוו ןייז ןופ ערעטקַארַאכ יד ןער

 ,דְלֶאי רעד ןֹוא ,עמהומ רעד ןופ רעדָא ןעדייז םעד ןופ עלָאר יד
 יו ערעטקַארַאכ יד ןעלעטשוצרָאפ סעטסעב ןייז טעיירט ,ךעבענ

 ,ךילדנעטשרעפטסנבלעז ,זיא רָאטיוא ןַא דלָאי ַא ,ונ .טהעטשעפ רע

 ןייק טָאה עסעיּפ ןייז סָאװ ,םעד רעסיוא ןוא .רָאיטקַא ןַא דלָאי ַא

 ַא ךָאנ רע טיג ,ןענעצס ענייק ,ךַארּפש ןייק ,גנולדנַאה ןייק ,ןיז

 ןעכַאמ ,ןעכַאל ןערָאיטקַא יד .ערעטקַארַאכ יד לעיּפש םענהעש
 סע טהעטשרעפ דלֶאי רעד ,ןושל-רעטַאעהט ףיוא ץלַא רעבָא ,קזוח

 ,טסנרע ץנַאג ןענייז הרבח יד זא ,טניימ ןוא טינ
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 ,םהיא טרימַארנ ןעמ ןוא דלָאי ַאזַא ןעמ טמהענ לָאמ סעכנַאמ

 טכַאמ ןעמ ,ןעברַאפ ײלרעלַא טימ םינּפ סָאד סיוא םהיא טרימש ןעמ

 ןָא םהיא טבעלק ןעמ ;ןירנ עטייווצ סָאד ,טיור גיוא ןייא םהיא

 ןעטלַא ,ןעסיורג ַא ןָא םהיא טגנעה ןעמ ; ןרעטש ן'פיוא דרָאב ַא
 ןָא םהיא טוהט ןעמ ;?לעטרַאנ םורַא ,לעקירטש ַא ףיוא ,דרעווש

 ףיוא ףױרַא םהיא טמהענ ןעמ ; ןיורק ַא רַאפ ּפָאט םענעכעלב ַא

 .ערעטקַארַאכ ענייז ןעלעטשרָאפ םהיא טסייה ןעמ ןוא ,ענהיב רעד

 ןעכילקילגנוא םעד ןעלעטשוצרָאפ סעטסעב ןייז ךעבענ טעיירט רע

 םעד ּףיוא ןיורק ַא טימ ןוא טייז רעד ייב דרעווש ַא טימ רָאטיירּפָא

 .ּבָאק
 לָאז רע ,עירעלַאנ רעד ףיוא ףױרַא דלָאי םעד ןעמ טקיש לָאמ ַא

 יד זַא ,ךיוה ױזַא ןעיירש לָאז ןוא עסעיּפ יד ןענעייל ןעטרָאד

 ןעלָאז ,ענהיב רעד ףיוא סיוא עלַא ךיז ןעצעז עכלעוו ,ןערָאיטקַא
 ,דלָאי רעמירָא רעד זא ,ךיז טהעטשרעפ .טנעייל רע סָאװ ןערעה

 ,ךיז ןעכַאלוצ ןערָאיטקַא יד .נידנעיירש גירעזייה טרעוו ,ךעבענ

 טהעטשרעפ דלָאי רעד ןוא ,םייהַא ןעהעג ,ןעטריוק םעד בָארַא ןעזָאל

 ַא םייהַא טהעג רע ןוא -- ,טכַאמעג קזוח םהיא ןופ טָאה ןעמ זַא

 -קערש רעד טימ ןוא ןערעטש םעד ףיוא דרָאב ַא טימ ,רעגירעזייה

 סערעּפָא ןייק רהעמ ךיז טרעוושרעפ ןוא ,טעקַאּפ ןיא ַארעּפָא רעכיל

 .ןעביירש וצ טינ

 .1 רעמונ דלָאי ַא טסייה סָאד

 ,לעכיב שטייד ַא טמהענ סָאװ ,רענייא טסייה 2 רעמונ דלָאי ַא

 רע ,ןיימ ךיא ,רעביא סָאד טרהיפ ןוא ,עידעמָאק ַא רעדָא סרַאפ ַא

 .שידיא ףיוא רעביא סָאד טכַאמ

 ,טרָאד ךיז טלעדנַאה טקַא רעטשרע רעד ןעוו ,לעיּפשייב םוצ
 ףיוא ,סע רע טכַאמ ,רעטסיולק ַא ןיא ,לעכיב ןעשטייד םעד ןיא

 -סטוג ַא ָאד זיא טרָאד ןעוו רעדָא ; ?ידבהל ,?הוש ַא ןיא ,שידיא

 ,שרדמ תיב ןוא הלילו םוי טנרעל סָאװ ,דיא ַא ָאד רע זיא ,רעציזעב

 ףיוא זא ןוא ; ...בייוו םעד טימ ךיז טנעירק ןוא ןעפנַארב טקנירט

 לָארס ןעמָאנ ןעשידיא ַא םהיא רע טיג ,סנַאה רע טסייה שטייד

 םהיא ייב רע טסייה ,עזוָאה ןָאפ ףַארג טסייה רענייא זַא ; יציצ

 ,ּפעיּפשייב םוצ ,ןעסייה ףרַאד ַאדליטַאמ ןייליירפ סָאד ןוא ,רָאגירג
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 ץטימ גיטרַאפ ןעצנַאג ןיא ןיוש זיא רע ןעוו ןוא --- ?עדיירפ

 ןעמ .ןיירַא רעטאעהט ןיא סע רע טגנערב ,ץכערהיפרעביא
 רעד ןוא ,סיוא טרעה רעשזדענעמ רעד ,גנוזעלרָאפ ַא טימ טמיטשעב

 .טלעפעג עידעמָאק עטרהיפעגרעביא יד זַא ,קילנ סָאד טָאה דלָאי

 ןוא זיירּפ ן'טימ םהיא טימ סיוא ךיז טכיילג ףעשזדענעמ רעד

 רע ןוא ,רָאטיױא םעד טלהָאצעב ןעמ ,בא םהיא ייב סָאד טפיוק

 ןיא .ָאד ןענייז רעביירש-ןעסעיּפ טרָאס עכלעזַא .גיטרַאּפ זיא

 ןעדעי ייב ןענעיל ןעסעיּפ טרָאס עכלעזַא ןוא ,ךס ַא קרָאי וינ

 ןעגעיל עכנַאמ .עגילדנהעצ יד ןיא רעשזדענעמ-רעטַאעהט ןעשידיא
 רעוו ןוא ,טרהיפענפיוא טינ ייז טָאה ןעמ ןוא גנַאל-ןערהָאי ןיוש

 .ןערהיפפיוא ייז טעװ ןעמ ןעוו סייוו

 -םיוא אי טרעוו עסעיּפ ַא זַא ,לַאפוצ ַא רעבא ךיז טכַאמ

 רעזנוא , : ןעטנוא ןופ סרעטסָאּפ יד ףיוא טריסנָאנַא ןעמ ,טרהיפעג

 םעד ןופ ,"סעמהומ רעד לעטיירט , זיא קרעוורעטסיימ רעטסקענ

 טהעטשרעפ ,ןַאד ,"קישזדניב ןוא קישזדניח טַארעטיל ןעטמהירעב

 ,רעטַאעהט ןיא תיב-ןב רעצנַאג ַא ןיוש טרעוו רָאטיוא רעד זַא ,ךיז

 טקומס ,סמור גניסערד יד ןיא ,ןעסילוק יד ןוא ענהיב רעד ףיוא

 ןיוש ךיז טלעציוו ,סיפָא ןיא רעשזדענעמ םייב רַאניפ ןעטוג ַא ןיוש

 טלייהטרעפ ןעמ ,ןעלָאר יד טביירשוצ ןעמ ,סעקטסירָאכ יד טימ

 ןעמ ;טסַאּפ םהיא יו ,רעטקַארַאכ ןייז ןעדעי ,ןערָאיטקַא יד ייז

 ןעלָאז ןערָאיטקַא יד םוא ,םורַא געט עכילטע ןיא עבָארּפ טלעטשעב

 .ןעלָאר יד ןענרעלוצסיוא ןעבָאה טייצ

 ,סעקעווצ ,ץלָאה ,טנעוװייל טפיוקענ טרעוו ןעלייווטסנייא

 ןעלהָאמ וצ ןָא טגנַאפ רָאטיירָאקעד רעד  סטנייּפ ,סעסעיװַאז

 רעד ,רעקיטש-ץאזרעפ יד ןעכַאמ סרעטנעּפרַאק יד ,ןענָאיצַארָאקעד
 ןעהענ וצ ןָא ןעגנַאפ רעדיינש יד ,סּפָארּפ ענייז ןַאמ-יטרעּפָארּפ

 ---רעטסיײמלעּפַאק רעד ,ןעקירַאּפ יד---רעכַאמקירַאּפ רעד ,רעדיילק
 טכַאמ ,רעשזדענעמ רעד ךיוא זיא רעכלעוו ,רעסישזער רעד ,קיזומ יד

 טהעג סע .ןָא ךיז ןעגנַאפ ןעבָארּפ יד .ןעננוטיירעברָאפ עֶלַא

 ןעציז ןעבָארּפ עטשרע יד ייב ,ךילנהעוועג .ןעבָארּפ עכילטע קעװַא
 טזעל רעלפוס רעד ,ענהיב רעד ףיוא שיט ַא םורַא ןערָאיטקַא עלַא
 .ןעלָאר ערעייז ןעריגיררָאק ןוא ְךֶאנ ןעגָאז ןערָאיטקַא יד ןוא רָאּפ
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 יד טימ ןוא ןעלָאר ערעייז טימ טנַאקעב ןיוש ןענייז עלַא ןעוו ,ןַאד

 ןעכַאמ וצ ןָא טננַאפ ןוא רעסישזער רעד טמוק ,ערעטקַארַאכ
 ,ןהעטש רעד ,ןעציז ףרַאד רָאיטקַא רעד יוו ,טסייה סָאד ,ןעגנולעטש

 רעד ,ןערעוו טונ רעד ,ןערעזייב ךיז רעד .,ןענייוו רעד ,ןעכאל רעד

 ןעטעב יד ,ךיז ןענעירקוצ יד ; ןיהַא--רערעדנַא רעד ,רעהַא טהעג

 סע ,ענהיב רעד ףיוא ןעבעל סָאד ןעגנערבסױרַא ,ץרוק ,רעביא ךיז

 ,רָאטיױוא ןעטונ םייב .גנולדנַאה רעד וצ דייר יד ןעסַאּפ ךיז ןעלָאז

 םהיא ייב ,קינכעט-ןענהיב יד ןוא ענהיב יד טהעטשרעפ סָאװ רעד

 זיא טייהלעצנייא עדעי ןוא טיײברַאעגסיױוא ןענעצס יד ןיוש ןענייז

 -נעמַאזוצ סעֶלַא רעסישזער םעד רונ טביילב סע ,טנעכערעגנסיוא
 רָאג טסייוו רָאטױא-דלָאי רעד .נידעבעל ןעכַאמ סע ןוא ןעלעטשוצ

 טמוק רעד ,טגָאז רענעי ןוא טגָאז רעד : השעמ ַא טביירש רע .טינ

 ַאד ,ןעמ טגניז טרָאד ןוא לעדער ַא טהעטש ַָאד ,טהעג רענעי ןוא

 יד ןוא ןזח ןטימ םיררושמ ךיז ןענעירק טרָאד ןעמ טכַאל

 "ךיז טכַארט , ןוא קעװַא טהענ רענייא ןוא ,רעטעפ ן'טימ עמהומ

 עצנַאנ סָאד ןוא--,ןיירא ןעטַאט סנעטַאט ןייד ןיא חור א לָאז סע

 ןעבָאה ייווצ רעדָא ןָאזרעּפ ןייא רָאנ .גניטיונ טינ רָאג זיא ןעמַאזוצ

 ,ענהיב רעד ףיוא ןענָאזרעּפ ענירביא ןענייז עלַא יד ןוא ,ןעלדנַאה וצ

 טסייוו סָאד .טינ ייז ףרַאד ןעמ .גנולדנַאה יד רונ ןערעטש עכלעוו

 ,ןערָאיטקַא יד ןעלהיפרעד טשרע ןַאד .רָאטיױוא רעד ,דלָאי רעד טינ

 ,טינ עזָארּפ ןייק עזָארּפ יד ,טינ ןעציוו ןייק ןענייז ןעציוו ערעייז זַא

 יד רַאפ ךיז ןערעטנָאלּפ ןערָאיטקַא ,טינ ןענעצס ןייק ןענעצס יד

 : ןעכירקסיורא טינ ןעק רעסישזער רעד ,שַאמ-שימ ַא טרעוו סע ,סיפ

 ? םיררושמ יד ןעמ ףראד סָאװ וצ ןוא ? ןזח ן'טימ ןעמ טוהט סָאװ

 ,ןעדער וצ סָאװ טינ ייז ןעבָאה ,ןעלדנַאה ןעשנעמ ייווצ ןעפרַאד ָאד

 ,ןערעוו טכַאמענרעביא זומ עסעיּפ יד זַא ,עלַא ייב טביילב סע ,ץרוק
 .ןעלעיּפש טינ יז ןעמ ןעק טסנָאז

 רָאנ סע רע ןעק ,רָאטױא םעד ןערעלקרע סָאד טריבורּפ ןעמ

 טלהָאצעב ןיוש רָאטיױא םעד ןעמ טָאה ָאד ןוא .ןהעטשרעפ טינ

 ןענָאיצַארָאקעד ,טריסנָאנַא סרעטסָאּפ יד ףיוא ,עסעיּפ רעד רַאפ

 םּפָארּפ ,טכַאמענ גיטרעפ ןעקורַאּפ ,טהענעגפיוא רעדיילק ,טכַאמעג

 ? ןוהט וצ רעשזדענעמ םעד טביילב סָאװ .טפיוקעגנָא
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 עסעיּפ רעד ןופ ןעפרַאװסױרַא ,ןעלָאר יד ןעסיירוצ זומ רע
 .,ןענעצס עיינ ןעביירשנָא ,טעקשטַאּפעגנָא זיא טרָאד סָאװ סעלַא

 ַא ןעכַאמ ןוא גנולדנַאה עגיטיונ יד רונ ןעזָאלרעביא ,עזָארּפ עיינ

 ,ןעמָאנ ןעבלעז םעד ףיוא ,טעשזוס ןעבלעז םעד ףיוא עסעיּפ עיינ
 -נייא יינ ס'פיוא ןוא ןעבָארּפ עיינ ןעכַאמ ,רָאטױא ןעבלעז םעד ןופ
 .ןערידוטש

 ןיימ : ױזַא ךיז ייב טכַארט ןוא רָאטיױא-דלָאי רעד טמוק ןַאד

 ךיא ?עוװ דניצַא ,יילּפ רעד רַאפ ןעמונעגבָא ןיוש ךיא בָאה דלעג

 ןעמ ,עניימ טינ ךָאד יז זיא --- ןעלַאפכרוד יילּפ יד טעװ : ןעטרַאװ

 זיא יז סָאװ גידלוש טינ ךָאד ךיא ןיב ,טכַאמעגרעביא ךָאד יז טָאה

 יא ךיא בָאה -- סעסקוס ַא ןעכַאמ יילּפ יד טעװ .ןעלַאפעגכרוד

 לעטיירט , : טסייה סע ןוא ,עניימ זיא יילּפ יד יא ןוא דלעג ןעמונענ

 ."קישזדניב ןוא קישזדניח ןופ ,סעמהומ רעד
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 .חסּפ ףיוא עסעיּפ א ןעמ טמהענ ואוו
 .(עציקס)

 סָאד סָאװ ןעלעיּפש ןעמ ןעק רהאי ץנַאג ַא ןופ טכענ עֶלַא

 ןופ סעידעמָאק ,סַארעּפָא ,סעידעגַארט ,סַאמַארד : טסולנ ץרַאה

 יײלרעלַא ,"סרעסַאפרעפ , ,"םירבחמ , ,"ןערָאטױא , ענעדעישרעפ

 עשיטסילַאער ,עשיטַאמַארדָאלעמ ,עשימָאק ,עשינַארט ,ןעטעשזוס

 ...ןעסעיּפ םתס ןוא ,(ןעסעיּפ-דנוש) רעקיטש-סקלָאפ רעדָא
 -רעטנוא שרעדנא ץנַאנ ךיז ןעמ זומ חסּפ ןופ ךָאוו יד רעבָא

 -סיוא ןוא ,ןעגנוטיירעברָאפ ערעדנוזעב רָאג ןעכַאמ ןוא ןעלטרַאג

 .רהאי עצנַאג סָאד יו ,סגיד'ץמח טינ רָאנ ,שרעדנַא סעּפע רָאנ ןעכוז

 ַא טימ ,יילּפ עקרַאטש א רעבָא ,יילּפ א ןייז ףראד חסּפ ףיוא

 .רעפעפ גונעג ןוא ץלַאז ךס
 ןיק טינ ,ארעּפָא ןייק טינ -- "יילּפ , א ןייז ףראד סע

 ןייז ףרַאד סע .עידעמָאק ןייק טינ ןוא ַאמַארד ןייק טינ ,עידעגַארט

 ."אוהש םינימאמ לכמ , טשימעננעמאזוצ ..,קרעוורעטסיימ ַא

 .-קערש ןוא טפַאהרעדיוש ױזַא ןייז ףרַאד טרָאד עידעגַארט יד

 ,קערש ןוא ארומ רַאפ ןערעוו טרעטיצרעפ טושּפ לָאז ןעמ זַא ,ְךיִל

 לָאז ןעמ ןַא ,קרַאטש יוזא ןוא ?עיפ ױזַא ןעמ ףרַאד ןעכַאל ןוא

 ףרַאד ךיז ןענייווסיוא ןוא ..,?יווזנָארב זיב ירעיוב רעד ןופ ןערעה
 ןופ ןעצרַאה ן'פיוא ןערעוו רעגננירג לָאז סע זַא ,טוג יוזא רעבָא ןעמ

 יאדוא ךָאד ןעמ ףרַאד ןעגניז ןוא ...תולג ןעגידרעטניוודץנַאג ַא

 ןייז זומ סע ...טינ עדער ןייק רָאנ ךָאד זיא ןופרעד ,יאדוא ןוא

 ַא ַארעּפָא רעשיטַאמַארד -שימָאק -שיגַארט רעד ןיא טשימרעפ

 ,יררועתה ַא ,ל'רצמה-ןמ עלעקיטש ַא :ךעלעקיטש עשי'נזח רָאֶאּפ

 ךָאנ עקַאט ןוא -- עלעדעיל שיקרעט א ,ל?יכעלָאװ שינעמור א

 | .ועפ רעטלא ןַא ןופ ךעלעקיטש עפרַאש רָאָאֹּפ ַא טושּפ

 .(םינגנמ יד רַאפ זיא סָאד) ַארעּפָא

 ןעמ ףרַאד ךעלרָאָאּפ עניד'חסּפ עגנוי יד רַאפ סעּפע טנייה

 ,עלערָאּפ ַא ןייז זומ עסעיּפ רעגיד'חסּפ ַא ןיא .ןעגרָאז ךיוא ךָאד

 ,ךיז ןעקבָאיל סָאװ ,עלעדיימ ַא טימ עלעגניא ַא ,טסייה סָאד
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 -וצ ּפָאק רהיא טלַאה רע ןוא ,דנעה יד ייב םהיא טשטעווק יז

 : עלעטעוד עווָאברַאקס א טגניז ןעמ ןוא ,םענייז וצ טעילוטעג

 ,רעניימ טזיב וד

 ; רענייד ןיב ךיא

 ,םענייא-ןיא עדייב רימ

 ,םענהעש ַא גָאט ַא ןיא

 ,עלערָאּפ ַא ןייז ןעלעוו -

 ! עלערהָאי ַאזַא זנוא ףיוא

 םינתח יד ןוא ,ךָאנ דלַאב ךעלדיימ ןעגניז ךעלעדעיל יד טָא

 וצ ךעלדיימ יד ןעגניז יוזא ןוא .סיוא דלַאב ךיוא סָאד ךיז ןענרעל
 : ךעלדיימ יד וצ סעיָאב יד ןוא ,סעיָאב יד

 ,רעניימ טזיב קיישזד

 .וו .ז .א ,רענייד ןיב ךיא יססָאנ

 טסַאּפ סע יו ,טסקעט םעד רעביא ךילנהעוועג ןיוש ןעכַאמ ייז

 | .ייז רַאפ

 ַא טגניז ןעמ ןוא רעטַאעהט ןופ םייהַא ןעמ טהענ יוזא ןוא

 יד ןיא קעװַא ְךיִז ןעמ טלעטש ױזַא ...עלערהָאי ַא טימ עלערָאּפ

 אזַא ,עלערָאּפ ַא :ךיז טגניז ןעמ ןוא ,רעטסניפ רעד ןיא ,סללָאה

 ךעלערהָאי לעיפ טימ ךעלערָאּפ ךס ַא עקַאט ןוא ...עלערהָאי

 ,יילּפ רעניד'חסּפ רעד ןופ ,חסּפ ןופ ךָאוו רעד ןיא ןעפַאלשעג ןערעוו

 ..."עלערהָאי ַא טימ עלערַאּפ ַא, עלעדעיל םענהעש םעד ןופ --

 יד רַאפ ?עדעיל ַארטסקע ןא רַאפ ןענרָאז ןעמ ףרַאד טנייה

 טפרַאד רהיא .ןעגניזוצכָאנ סָאװ ןעבָאה ךיוא ייז ןעלָאז ! רעבייוו

 ,ןעגרָאז גנידצלא ראפ ףראד רעשזדענעמ רעד זא ,ןעסעגרעפ טינ

 ...טגנַאלרעּפ רע סָאוװ הרוחס רעד טימ ןעגרָאזעב רעמיטסָאק ןעדעי

 ,ײלּפחסּפ רעד ןופ ןענָארטסױרַא סעּפע ךיוא ןעזומ רעבייוו יד

 .סעיאב יד טימ ךעלדיימ יד יו טוג ױזַא טקנוּפ

 ןימ ַאזַא ןיא עלעדעיל א ןעמ טביירש רעבייוו יד רַאּפ

 : רענייטש

 ,עניילק ַא ןיב ךיא

 .ענהעש ַא ,עטוג ַא
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 רעזייל ןַאמ ןיימ

 ,רעזייב ןייק טינ זיא

 רעדעב ןיא ךימ טקיש רע
 --- .רעדיילק רימ טכַאמ ןוא

 ,עלערָאּפ ַא עמַאמ יד טָאה רעדניק ןוא

 .עלערהָאי ַאזַא עמַאמ רעד טימ ןעטַאט םעד
 האיצמ עטסערג יד יװ ,רעבייוו יד ףיוא ןעּפַאכ ?עדעיל ַאזַא

 לָאמ ןעטשרע םייב סיוא ךיז ייז ןענרעל סָאד .טירטס רעטסעה ןיא

 רעדניק יד ןוהטנָא םייב סע טנניז ןעמ ..סע טגניז ןעמ ןוא ,ןעגניז

 םוצ רעדניק יד ןוהטסיוא םייב סע טגניז ןעמ ; טסַאנ-וצ ןהעג וצ

 ,שיפ יד ןעליפנָא םייב ,סעלעביצ יד ןעקַאה םייב ; ןענעל ןעפָאלש
 טינ זיא יז יצ ,ּפוז יד ןעכוזרעפ םייב ,ןיירכ םעד ןעבייר םייב

 יד ןענילק םייב ,רעטסנעפ יד ןעשַאו םייב ,ןעצלַאזעגרעביא

  -שידיא רעד ןיא רעבייוו ןופ רָאכ ץנַאג ַא ןעגניז סָאד .סטעּפרַאק

 רערעכיז ַא זיא עלעדעיל ןימ ַאזַא ...וליפא דָאב רעשיקרעט

 ךעלדיימ ,רעבייוו עלַא ...סעסקוס רעניד'בוט-םוי א ...סעסקוס

 ...רעלוּפָאּפ עסעיּפ-חסּפ ַא טרעוו יוזא ןוא ,ךָאנ סע ןעגניז סעיִאב ןוא

 ,רעכילהערפ ךָאנ עסַאק רעד ייב ןוא ךילהערפ טרעוו רעטַאעהט ןיא

 | ..."טיה , א ןיא יילּפ יד ןוא
 ? חסּפ ףיוא עסעיּפ ַא ןעמ טמהענ ואוו רעבָא

 ךס ַא טימ ,שיטסילַאער וצ זיא'ס - ? ...י ןופ עסעיּפ ַא ןעמהענ
 עניד'חסּפ ערעזנוא ...גיד'חסּפ טינ זיא'ס --- ןעזַארפ עכיוה

 . ,םירטנָאק יד ןופ ףיונוצ ךיז ןעמוק סָאװ ,סרעלדעּפ יד ,סרעמָאטסָאק

 רעטניוו ןעצנַאנ ַא רעווש טײברַאעג ןעבָאה סָאװ ,ענירג עֶלַא יד ןוא

 סָאד ןעבָאה .ןוא ,חסּפ ףיוא ןעקיש וצ םייהַא דלעג ןעביילקוצנָא

 -רעפ טינ ײלּפ אזא ןעלעוו יד --- ןהעזענ טינ רעטַאעהט עשִידיא
 .ןהעטש

 וצ גינעוו ןוא ןעיירש וצ ךס ַא זיא ...? ןופ ייֵלּפ ַא ןעמהענ

 ןוא ןעדער וצ סָאװ ָאטינ זיא ...ז ןופ ײלּפ ַא ןעמהענ ; ןעלדנַאה

 לעיפוצ זיא סָאד ...על ןופ רָאנ ןעמהענ ; ןערהערט-עלעביצ ךס ַא

 ַא ןופ יײלּפ ַא ןעמהענ ; סרעמָאטסָאק ענירג ערעזנוא ראפ שטייד

 -רעביא ןוא ןעכַאמרעביא סָאד ,טײברַא לעיפוצ זיא ,2 רעמונ דלֶאי
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 רעמָאט טײקכילטרָאװטנַארעּפ יד ךיז ףיוא ןעמהענ ןוא ןעסקיפ

 ףיוא יײלּפ ַא ןעמ טמהענ עשזדואוו -- ? טינ יז טלעפעג הלילח

 ? חסּפ

 א ףיוא ןעכַאמרעביא ַאמַארדָאלעמ עשילגנע ןַא רָאנ רשפא

 סרעשזדענעמ עשילגנע יד .,דלענ לעיפוצ רעבָא סע טסָאק ? עשידיא

 ערעווש יד טנייה ,ַאמַארדָאלעמ ַא רַאפ ןעלהָאצעב טםוג ךיז ןעזָאל
 ןופ ןוא ,טחוש ַא --- ןעשירייא ןַא ןופ ןעכַאמ ףרַאד ןעמ ..,טײברַא

 ע'רוכש ַא ןופ ןוא ,טעָאּפ ןעשידיא א --- טידנַאב ןעשינעילַאטיא ןא

 ַא טימ ןעדנוברעפ זיא סָאד .ןיצ'יבר עשי'דיסח ַא -- עקרעמָאב

 ...שידיא טינ טקעמש סע ןוא טייברא ךס

 ? חסּפ ףיוא עסעיּפ ַא ןעמ טמהענ עשז ואוו

 ןיוש ןעגעיל סָאװ ,ןעסעיּפ עטלַא ץנַאנ ןעכוזסיוא רָאנ רשפא

 ןעשיווצ ןוא ,סרעטסָאּפ עטלַא ןעשיווצ ןעפרָאוװרעּפ ןערהָאי טייז

 ןוא ,סַארעּפָא עשירָאטסיה ענעזעוועג יד ןופ סעטַאמש ענעדלָאנ יד

 ןופ ןוא רעלניב ַא גינעק ַא ןופ ,רָאטיירּפָא ןַא ץנירּפ ַא ןופ ןעכַאמ

 ןעהערדרעפ ןוא ,ןירעּפיקזױה ַא -- רעטומ-ןיגינעק רעטלַא רעד
 זַא ,ןענעקרעד טינ לָאז םוקילכוּפ סָאד זא ,יוזא שינעהערדרעפ א

 תשא יד רעדָא ,עקווירטסעמכאר ןופ ץנירּפ רעד ןעוועג זיא סָאד

 ....) טירטס עט14 ןופ ?יח
 ַא רַאפ ןעכַאמ ןוא חלנ ןעשידיא םעד ןעמהענ רָאנ רשפא רעדָא

 ןעדנילב םעד ,ןַאמסערּפסקע ןַא ןַאפ היובא ןב עשילא ,ןעדיא ןעטונ

 גינעק ,רעלניב ַא רַאֿפ ררושמ ?'דוד ,רעכַאמרַאניס ַא רַאפ טנַאקיזומ

 ןעשַאט-ןמה ןעפיוקרעפ לָאז תרפא עלערימ ןוא רעלדעּפ ַא רַאפ רעיל

 ? שזדירב טירטס יסנעליד רעד רעטנוא

 ,לעססָאר דנערווער ןענילייה םעד ןעמהענ רָאנ רשפא רעדָא

 ןופ ןעכַאמ ןוא ,ַאקירעמַא ןיא ןעדיא עלַא ןע'דמש'פיוא ל?יוװ סָאװ

 ? טירטס רעטסעה ןיא ץעגרע ןישודק רדסמ ןוא ?הומ ,טחוש ַא םהיא

 ,שזדעררעק ןייז ןיא רעשזדענעמ רעד ןעסעזענ זיא יוזא טָא

 : טקנערעג ןוא טכַארטעג ץלַא ןוא ,ןיירַא רעטַאעהט ןיא נידנערהָאּפ

 ? חסּפ ףיוא עסעיּפ ַא ןעמ טמהענ ואוו ? ןעמ טוהט סָאװ

 יד ,סירעניס יד ,קיזומ יד ,סרעקימָאק יד : ןעכַאז עגימורַא יד
 סָאד .טייקגיניילק ַא ןיוש זיא סָאד -- ןעטקעפע יד ,ךעלצנעט
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  -אדנופ רעד ,רקיע רעד רעבא .ןעניפעג זיא-טינ-יוו ןיוש ךיז טעוו
 ַא ףרַאד סָאװ ,עידעגַארט עטּפַאהרעדיוש יד : עסעיּפ רעד ןופ טנעמ

 ןיא יזא טָא ? יז ןעמ טמהענ ואוו -- ןעצרַאה םייב ןוהט ּפַאכ

 טהערדעג םהיא ןעבָאה ןעקנַאדעג יד ןוא ןעסעזענ רעשזדענעמ רעד

 ...הֹומ םעד טרעבנעעג ןוא

 ,עסיז עכלעזַא ןעלעיּפש עקנירעטַאק ַא רע טרעהרעד םיצולּפ -

 -חסּפ רעד רַאפ ןעסַאּפ רעכיז ןעטלָאװ סָאװ ,ןעידָאלעמ עדנעגנילק

 ,ךעלרעדניק טהעז רע ןוא ,ַארעּפָא רעשיטַאמַארדָאלעמ רעגיד
 -רעטניא רעד .ייב קָאוװ-קייק ַא ןעצנַאט ,ערענעלק ןוא ערעסערג

 סָאד טלַאה רענעילַאטיא רעד .ַאנַאקיטסור ַאירעלַאװַאק ןופ ָאצעמ

 טימ ךעלרעיּפַאּפ ןעהילפ רעטסנעפ יד ןופ ןוא ,דנעה יד ןיא לעטיה

 א טימ רענעילַאטיא ַא ,רענטרַאּפ ןייז .סינעּפ עטלעקיוועגנייא

 -עילַאטיא ףיוא טלעמרומ ןוא טקנַאד ןוא ךיז טניוב ,סופ םענרעצליה

 -  .=.ןעסיוו סָאד ןעק רעוו ,הללק ַא רעדָא הכרב ַא שינ

 רעוויירד רעד ,ןהעטש שזדעררעק רעד טביילב םיצולּפ

 -נָאק ,דרעפ יד ןייא ןעטלַאה טיילסערּפסקע !ָאה !ָאה :טיירש

 סרַאק יד ןעמרָאטָאמ יד וצ ןעלַאנניס ןעביג ןוא ןעגנילק סרָאטקוד

 ןוא ןעּפָאלעגפיונוצ ךיז ןענייז ןעשנעמ עסַאמ ַא ,ןעּפַאטס ןעלָאז

 3 ...תושלח ןעיורפ ןעלַאפ סרַאק יד ןיא ,טשטוועקעגנעמַאזוצ ךיז
 - ןוא שזדעררעק ןופ רעטסנעפ סָאד טנעפע רעשזדענעמ רעד

 א ןיא .ענעצס עטפַאהרעדיוש ,עכילקערש ַא ךיז ראפ טהעזרעד

 א טָאה ,רָאלפ ּפַאט םעד ןופ ,זיוה-טנעמענעט ןעניקָאטש סקעז

 םעד ינעּפ ַא ןעפרַאװרעטנורַא טלָאװעג ףניפ רהאי ַא ןופ עלעדיימ

 ןוא רעטסנעפ סָאד טנעפעענפיוא יז טָאה ,קישטנירַאטַאק ןעמירָא

 ןוא ,ןָאטעג שטילנ ַא ךיז טָאה ,ןעבעגעג גיוב ןעקרַאטש וצ ַא ךיז

 ךעלעסיפ יד טימ ןוא בָארַא עלעּפעק ן'טימ ןעגנעה ןעבעילבעג זיא

 םעד םורא- ןעּפמָאל עשירטקעלע יד .רעטסנעפ ןיא טעּפעשטרעּפ

 / ףיוא ןעלהארטש ערעייז ןעפרָאוװעג ןעבָאה שזדירב טירטפ יסנעליד

 ' ןהעזענסיוא טָאה דליב עצנַאג סָאד ןוא ,דניק ןעדנעגנעה םעד

 ,טפול רעד ןיא טננעה סָאװ ,ל'ךאלמ ַא יו ױזַא .טּפַאהרעדיױש

 טרָאד ןהעזעגסיוא עלעדיימ עקנידנַאלב עקניניילק סָאד טָאה ױזַא

 דניוו רעד סָאװ ,עלעדמעה עקניסייוו סָאד ,רעטסנעפ םייב ןעביוא
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 א .ךעלענעילפ עקניסייוו יוװ ןהעזענסיוא טָאה ,ןעזָאלבוצ טָאה

 -רעפ טָאה ןעדעי .עדנעהעטשמורַא עֶלַא ףיוא ןעלאפעגנ זיא קערש

 ןוא םעהטָא םעד ןעטלַאהעגנייא טָאה רעדעי ,ץרַאה סָאד טמעלק

 ךיז טקערשרעד הלילח רעמָאט ,ןוהט וצ יירשעג ַא טַאהעג ארומ

 טרעטעמשוצ טרעוו ןוא רעטנורא טלַאפ ןוא דניק עכילקילגנוא סָאד !

 טּפַאט:עג טָאה עקנירעטאק יד רענייטש עטלַאק עטרַאה יד ףיוא

 זיא םלוע רעד ,ןעצנַאט טרעהענפיוא ןעבָאה רעדניק יד ,ןעלעיּפש

 -רעד ךיז טָאה םיצולּפ --- רעסערגנ ןוא רעסערג לָאמ עֶלַא ןערָאװעג

 ,יורפ רעגנוי רעטלעפייווצרעפ ַא ןופ ןייווענ רעטקיטשרעפ ַא טרעה

 יו סַאלב ןעוועג זיא יז ,ךעלקעּפ-ירעסָארנ ןענָארטענ טָאה עכלעוו

 .רעּפרעק ןעצנַאנ ןיא טרעטיצענ ןוא טיוט רעד

 -עג גנולפייווצרעפ טימס ןוא טנייוועג יז טָאה "! ןעשנעמ ,

 ,לירעטכעט גיצנייא ןיימ זיא'ס ! דניק ןיימ רימ טעוועטַאר , ,ןעטעב

 .-,עירעטפיד ןופ ןעברָאטשעג רימ ןענייז ייווצ ; ?'ךאלמ רעייט ןיימ

 "! ןעבעילבעגרעביא רימ זיא ענייא סָאד ןוא

 ארומ טָאה רעדעי -- טרהירעגנ טינ ךיז טָאה שנעמ ןייק

 ןוא דניק סָאד ךיז טקערשרעד הלילח רעמָאט ,ןעפיולוצוצ טאהעג

 ןוא .ןעטער וצ סָאד ןעבָאה טייצ טעוװ רע רעדייא ,בָארַא טלאפ

 טינ ךיז טָאה רענייק .ןענאטשעג רעדעי זיא טרענייטשרעפ יוװ

 טָאה טייקליטש עטיוט ַא ,טגעוועב טינ דיז טָאה רענייק ,טרהירעג

 .עסַאמ עצנַאג רעד רעביא טשרעהעג

 זיא ןוא ,רָאיטקַא ןַא ךיוא זיא רעכלעוו ,רעשזדענעמ רעד רָאנ

 ןעמיווש ,רעייפ ןיא ןעגנירּפש ,ןעטַאהטנעדלעה וצ טנהָאװעג ןיוש

 ,םישרדמ יתב ןעװעטַאר ןוא ןעכריק ףיוא ןעּפַארד ךיז ,רעסַאװ ןיא !

 ךיז ,שזדעררעק ןופ סיױרַא ףרָאו ַא ןעבעגנעגנ ךיז טָאה רע ,לידּבהּכ

 ענעטַאלשרעּפ יד ןעכָארבענפיוא ,דוָארק ןעשיווצ טּפוטשענכרוד

 רָאלפ ןייא ןופ ץַאק ַא יוװ ןעגנורּפשעג ,זיוה-טנעמענעט ןופ ריהט

 עלעדיימ עכילקילננוא סָאד ואוו זיוה םעד ןיא ןיירַא ,ןערעדנַא םוצ

 ןיא סע רע טלַאה טָא ןוא ,ןָאטעג ּפַאכ א סע טָאה ,ןעגנַאהעג זיא

 ...רנעה ענייז

 :שזדערעק ןופ רעטסנעפ ןיא טּפַאלק רעוויירד רעד יו רע טרעה

 רעטַאעהט םייב ןיוש ןענייז ריס ! ףיוא טהעטש ,סָאב ,יעס ,
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 עבא ,ט'שלח'עג טָאה רהיא ,טקנעדענ בָאה ךיא ! טונימ ןהעצ טייז

 היא זא ,ןענַאטשרעּפ ךיא בָאה ,ןעּפָארכ טרעהעג ךייא בָאה ךיא

 ןעּפָארכ רהיא טנעק ,סָאב רעטסימ ,רעבא ...קַאמשענ טפָאלש

 "! סרָאה ַא קיַאל

 מורא ךיז ,ןעגיוא יד ןעבירענסיוא טָאה רעשזדענעמ רעד

 : החמש ַא טימ רעטַאעהט ןיא ןיירַא זיא ןוא ,ןעטייז עלַא ןיא טקוקעג

 ַא רַאפ טעשזוס א ךיא בָאה ,סעקישטרָאיטקַא הרבח ,יעס ,

 ןעסעיּפ טייז --- !קֹרָאי וינ ןעסיירנייא טעוװ יז זַא ,עסעיּפ-חסּפ

 יו ,טעטסעיּפענסיױא טינ עסעיּפ ַאזַא ךָאנ ךיז טָאה ,ךיז-ןעסעיּפ

 "! חסּפ ןעניטנייה םעד ןעכבָאה-רימ סָאװ עסעיּפ יד
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 .ןהעגרעטנוא רעטַאעהט רעשידיא רעד זומ

 ןעבָאה רימ ןא ,זיא תודוס עלא ןופ דוס רעטסגיטכיוו רעד

 ןע;עיּפ עלעיפ .ענהיב רעשידיא רעד ףיוא ןערָאיטקא גונעג טינ

 עלעיפ ןוא ,לַאנָאזרעּפ טלהעפ סע לייוו ,ןערעוו טפיוקעג טינ ןענעק

 ,סעסיפָא סרעשזדענעמ יד ןיא טקעטשרעפ ןענעיל ןע-עיּפ עטונ

 ןוא ,ןערָאיטקא ןיא לעגנַאמ ךרוד ןערהיפפיוא טינ ייז ןעק ןעמ ןעוו -

 ןענייז ןענָאזרעּפ יד לייוו ,ךרוד ןעלַאפ ןעסעיּפ להָאצ עסיורג רהעז ַא

 .ןעלָאר יד ראפ עדנעסַאּפ ןייק טינ

 ,רעטַאעהט ןעשידיא ןיא ,ןעסעיּפ עלעיפ ייב ןהעז טנעק רהיא

 עלעדיימ ַא רעדָא עלעגניא ַא ןערעוו טלעטשעגרַָאפ ףרַאד סע ואוו

 רעד ףיוא ןַאד רהיא טהעז ,20 רעדָא 18 ,רהָאי 16 רעדָא 19 ןופ

 ןהייצ עכילטע טימ ,םינּפ טשטיינקוצ ַא טימ עלעגניא ַא ענהיב

 סָאד ןוא ,רָאה עסייוו עגינייא טימ טקעדעב עלעּפעק ַא ,ליומ ןיא

 עבלעז סָאד .גניצפופ ןוא עכילטע רהָאי ַא טלַא ןיוש זיא ?ענניא-

 עלַא קנימש טימ ךעבענ טרימשרעפ עסירטקא יד : עלעדיימ ן'טימ

 ןעיולב טימ ןעגיוא יד רעטנוא טרהיפ ,ךעלעשטיינק ןוא ךעלעקניוו

 טעווערינשרעפ ןוא עלעדיילק ץרוק א ןָא ךיז טוהט ,ןעצרַאוװש ןוא

 רעבָא טרעטש טסעֶלַא סָאד ,ןעּפַאכ םעהטָא םעד םיוק ןעק יז זא ,ךיז

 ,יורפ ערעטלע יד עלעדיימ-ןָאינוי םעד ןיא ןענעקרעד וצ טינ ךָאד

 רעד ףיוא רָאפ טלעטש יז יװ רעדניק ערעסערג ןיוש טָאה סָאװ

 .ענהיב

 עסעיּפ ַא טרהיפענפיוא ןעמ טָאה קירוצ טייצ עצרוק ַא טימ

 טפרַאדעג ןעבָאה סע ןוא ערעטַאעהט עשידיא יד ןופ םענייא ןיא

 יד ןוא ; רהֶאי 16 רעדָא 18 וצ עדייב ,ךעלנניא-רדח 2 ןעמוקרָאּפ

 .עידעמָאק רעד ןיא עלָאר עניטכיוו ַא טלעיּפשעג ןעבָאה ךעלנניא

 טמהענ ואוו ? ןעלָאר יד ןעמ טלייהטרעפ ןעמעוו ? ןעמ טוהט סָאװ
 עלַא !ָאטינ ייז ןענייז ןָאינוי רעד ןיא ? ךאלנניא ייווצ עכלעזַא ןעמ

 -דיימ ןוא םירוחב עסיורג ןופ סעטַאט ןעקנַאד וצ טָאנ ןיוש ןענייז

 ! רעבָא ךָאד זומ ןעמ ? ןערהיפפיוא טינ עסעיּפ יד ןעמ לָאז .ךעל

 ? סעקטערבוס ךעלדיימ 2 וצ ןעלָאר 2 יד ןעבעג ןעמ לָאז ! סענזיב
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 ,סנעטייווצ ןוא ,ןעבָאה סע טעוװ םינּפ ַא רַאפ סָאװ ,סנעטשרע זיא

 ,טשטעווקענ ,טהערדעג ךיז טָאה ןעמ ,זירוק .ןעלָאר ךיוא ייז ןעבָאה

 ייווצ יד וצ ןעלָאר ייווצ יד ןעבעגעגנקעווַא טָאה ןעמ זיב ,ט'הצע'ענ

 א ןעוועג זיא עלעגניא ןייא .עּפורט רעד ןופ ןערָאיטקַא עטסגניא

 טימ רהָאי 58 ןיוש זיא סָאװ לעכייב נידכעלייק ַא טימ לעדיא ןיילק

 רעש'תיבה-לעב ַא ױזַא ,דיא ַא עקַאט זיא רעטייווצ רעד ןוא ,סעּפע

 -יינקוצ ַא טימ ןוא ּפָאק ןעסייוו ַא טימ ,סעציילּפ עטיירב טימ דיא

 ךעּל'םירוחב עגנוי ייווצ יד רָאפ ךייא טלעטש טצעי .םינּפ ןעטשט

 .ייז ןיא ןעבעילרעפ ךיז ףראד לעדיימ רענַאקירעמַא ןַא סָאװ

 סָאו רעטרעוו יד ? ףוס רעד ןעוועג זיא רהיא טניימ סָאװ

 ,סָאעמַאר ייווצ יד ןעמוק טָא, : ןעבעירשעגנָא טָאה רָאטיױוא רעד

 ףיוא .ןעטינשעגסיוא ןעמ טָאה ,"ןעּפוּפ ייווצ יד ,ןעזָאר ייווצ יד

 יד ןוא ,ןעדיא עטלא ייווצ טהערדעגמורַא ךיז ןעבָאה ענהיב רעד

 סױרַא ןענייז ייז .ןח ןעצנַאנ רעייז ןערָאלרעּפ ןעבָאה ןעלָאר ייווצ

 סרעשזדענעמ יד ןוא ןעלאפעגכרוד זיא עסעיּפ יד ןוא ןעטָאידיא ייווצ

 ןעפרָאװענסױרַא ןעמ טָאה סירעניס יד .ּפָאק םעד טגעלעגוצ ןעבָאה

 ,רעביירש .סלַא ןעמָאנ ןייז ןעריולרעפ טָאה רעסַאפרעפ רעד ןוא

 רענעלאפענכרוד ַא טימ ןערָאװעג רעטלע ןענייז ןערָאיטקַא יד ןוא

 .ע:עיּפ

 עשיריא סָאד זַא ,זיא תודוס עלַא ןופ דוס רעטסגיטכיוו רעד

 -ּפערּק רענינייוו ןערעוו רהָאי וצ רהָאי ןופ ,רעטנוא טהעג רעטַאעהט

 םעד ןערעילרעפ ,ןה רעייז ןערעילרעפ עטפערק עטלַא יד .עט

 עיינ ןערידיטש םוצ ןוא ןעלָאר ערעייז ןענרעל וצ טפַארקסנעליװ

 רונ ,יוזַא ןעליוו ייז לייו טינ טכיילעיפ זיא סָאד .ערעטקַארַאכ

 ױזַא ןעבע? רעייז ןיא ןיוש ןעבָאה ייז .רהעמ טינ ןענעק ייז ?ייוו

 ױזַא ןוא ,טרימשעג םינּפ סָאד לעיפ ױזַא ,טלעיּפשעג ,ןעלָאר ?עיפ

 טּפעלק ןוא ךיז טקנימש יז רעדָא רע יוװ זַא ,טּפעלקעג דרעב לעיפ

 רעדָא ,תוילגרמ המלש בר רענעגייא רעד סױרַא ץְלַא טמוק ,ךיז

 ןעדעי ןיוש ןעק םוקילבוּפ ?ָאד .עקשטַאק םוחנ רעדָא עבלוב ?לאיחי

 טדער רע יװ רעדָא ,סױרַא רונ טמוק רע יוװ ןעמָאנ םייב רָאיטקַא

 ענייז ןיוש ןעק רע .וליפא ןעסילוק יד רעטניה טרָאװ ַא סױרַא רונ
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 ,ןענייוו ןייז ,ןעגייווש ןייז ,ןעיירש ןייז ,ןעדייר ןייז : עסינטנעק עלַא

 .סעקירעטסיה ענייז ןוא ןעדיירפ ענייז ,ןעכאל ןייז

 ןהעזעג ןיוש רעיושוצ רעד טָאה טוהט רָאיטקַא רעד סָאװ ,ץרוק

 ייס ,רעטכעלש רעד ייב ייס רעטוג רעד ייב ַײס ;עסעימ רעדעי יב
 עכילטע ןופ טייצ ןיא ןוא .ַארעּפָא רעד ייב ייס ַאמַארד רעד ייב
 -רעפ ןייז טעוו ןערָאיטקא עשידיא ןופ ץענערג יד ביוא ,רהָאי

 וצ ןייז ןעגנואווצעג ןערָאיטקַא יד ןעלעוו ,ןעסָאלשרעּפ ןוא טרַאּפש

 ; רעבייוו עטְלַא ןוא ןעדיא עטלַא רעטיול ןופ רונ ןעסעיּפ ןעביירש

 ןוא ; ענהיב רעשידיא רעד ףיוא אטינ ןיוש ןענייז טייל עגנוי ןייק

 .םעבָאב טימ :עדייז זיולב ןייז ןעלעוו רעטעּפש רהָאי עכילטע טימ
 -ַארעטיל רעדָא לעיסנַאניפ טעוװ רעטַאעהט עשידיא סָאד ביוא ןוא

 ןהעטש ןעביילב סערנָארּפ ןעטימ ןיא סע טעװ ,ןעריסערגָארּפ שיר

 ןעמוק סע ןעוו ןוא ,עיינ ןייק וצ טינ ןעמוק סע לייוו ,ןעטפערּק ןהֶא

 יד ןוא .געוו םעד ייז טרַאּפשרעּפ ןעמ ,וצ טינ ייז ןעמ טזָאל ,ָאי

 ןופ סיױרַא יירפ ַאקירעמַא ןיא זיא יז יו ,טסנוק-רעטַאעהט עשידיא

 טייהיירפ רעצנַאג רהיא ןיא ךיוא טעוװ ,ךַאלכיש-רעדניק ערהיא

 .ןערעוו ןעגרָאװרעד ןוא טקיטשרעד

 עשידיא ערעזנוא עלא זא ,טכער יו רהעמ טינ זיא סע ןוא

 ןיא רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ רעטערטרעפ עלַא ,ןעטַארעטיל

 ןעשידיא םעד ףיוא ןעקוקמורַא רעלענש סָאװ ךיז ןעלָאז ,קרָאי וינ

 ,עגנוי ואוו ,ןערעוו טנעפעעג לָאז עלהוש-רעטַאעהט ַא ןוא ,רעטַאעהט

 וצ עבעיל ןוא גנורעטסייגעב ןוא רעייפ לופ טימ ןעטפערק עשירפ

 רעד טימ רימ ןעלעוו ןַאד .ןערעוו טײברַאעגסיױא ןעלָאז טסנוק רעד

 עכלעוו ,ןערָאיטקַא עשידיא טימ רעטַאעהט שידיא ַא ןעבָאה טייצ

 רעשינָאגרַאשז רעשידיא רעד טימ ןעריסערנָארּפ ןעמַאזוצ ןעלעוו

 .ַאקירעמַא ןיא רוטַארעטיל



 טסנוק וצ גָאטהעוװ-ןהייצ ןופ

 בָאה -- טכַאדענ ןעדִיא ןייק רַאפ טינ ,טכַאדעג ךייא רַאפ טינ

 טסייה סע יװ ,ןעצרעמש-ןהָאצ ,שינעסייר-ןהייצ ַא טַאהעג ךיא

 טרעבגעעג ,טרעבגעענ טָאה סע ,ןעסירעג טָאה סע !שטייד ףיוא

 ןעצנאנ םעד טרידרַאבמָאב ןוא חומ םעד ןעניוצעג ןוא ןעסירעג ןוא

 בָאה ךיא .סרעקערק-רעייפ יַאלושזד רעטרעפ יד יוװ טַארוקַא ,ּפָאק
 -טםורא טלָאװ שטרַאמ-ןעשיטילָאּפ רעצנאנ א ךיילנ , טלהיפעג

 ךייא ךיא ףרַאד טינ זא ,טסייה'ס --- ,ּפָאק ןיא רימ ייב טרעיצַאּפש

 דיא רעכלעוו ?ןיא גָאטהעװ-ןהייצ ַא סָאװ ןעלהעצרעד סעּפע
 ? נָאטהעװ-ןהייצ ,ןיימ ךיא ,גָאטהעװ ןייק טַינ סע טָאה

 סָאד ,טייצ-ןָאשייקַאוו ןיא טקנוּפ רימ טימ סע טָאה טריסַאּפ

 ,נָאטהעװ-ןהייצ ןעבָאה וצ טייצ בָאה ךיא ןעוו ,סלָאמאד ,טכייה

 ,אטינ זיא רָאטקָאד-ןהָאצ ןייק ואוו ,ןעוועג סָאד זיא ירטנָאק ןיא

  עטוג ןופ תוצע טימ ןעפלעהסיורא טזומעג םורַאד ךיז בָאה ךיא ןוא

 ,דניירפ

 ןייק טינ סָאד ןיא ,ענידיא רעדָא ,דיא ַא רַאפ סָאװ ןוא
 טימ תוצע ןעבעג ןעביוהעגנָא רימ ןעמ טָאה ,ונ ...? רָאטקָאד

 -דנַאה עסייה ןענעלוצ ; ערעדנא יד ראפ רעקרַאטש ענייא ,תואופר

 א ןעגעל ,ץלַאז טימ ןהָאצ ןעטכעלש םעד ןעביירנייא ,רעכיט

 ןעטלאה ,טסייר ןהֶאצ רעד ואוו ,קַאב םוצ רעטסעלּפ-דרַאטסָאמ

 -ןעשקָא ןעלעיּפש ,ניסע טימ ןעקנעווש ,ןהָאצ ן'פיוא טריּפס עקרַאטש

 ןעפלָאהעג טָאה סע ןוא ןָאטעג סעלַא בָאה ךיא וו .ז .א ,לעקַאניּפ

 .סעקנַאב ןעטיוט ַא יו ---

 -נעמַאקער ןעמונעג רימ ןעמ טָאה ,ןעפלָאהעג טינ טָאה סָאד זַא

 ןעביוהעגנָא ןעבָאה דניירפ עטוג ןוא ,רָאטכ-נָארד ןופ תואופר ןעריד

 ,ךעלשעלפ ןעגָארט ןוא קײטּפא ןיא טונימ רָאּפ עלא ןעפיול
 ,עטאוו,עסייוו ןוא עצראווש ,עיולב ןוא עטיור ,ערענעלק ןוא ערעסערג

 ליומ ןיא טּפוטשענ ץלַא סָאד בָאה ךיא ןוא ,ןעֶליּפ ןוא ןעּפָארט

 בָאה ךיא ?ףוס רעד ןעוועגנ זיא רהיא טניימ סָאװ ןוא .ןיירַא

 ,ליומ עצנאנ סָאד ,ןעמונ םעד ,סעלסַאי יד ,גנוצ יד טנערברעפ רימ
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 .ןעדנואוו טימ ,ןעריזוּפ טימ טקעלפעג ןערָאװעג ןענייז ןעּפיל יד

 ןיימ טרעדורענפיוא רהעמ ךָאנ ךיא בָאה ןעניצידעמ עלַא יד טימ

 -קערש ןוא רעקראטש ןערָאװעג זיא גָאטהעוװ רעד .ןהָאצ ןעקנַארק
 ןעטייווצ םעד ןיא ןערהָאפוצקעװַא ןעסָאלשעב בָאה יא זיב ,רעכיל

 הליחמ ןעטעב ןוא ,רָאטקָאד-ןהָאצ ַא ָאד זיא סע ואוו ,לעטדעטש

 רעגירהעי-גנַאל ןייז ןופ ןעפומ וצ ןעכַאמ םהיא ,ןהָאצ ןעקנַארק םעד

 ןוא ,ןעדַארעמַאק עגירעהירפ ענייז ןופ ןעדיישבָא םהיא ,גנונהָאװ

 .ליומ ןיא רימ ייב רענָאיצולָאװער םעד ןופ ןערעוו רוטּפ

 סענעשיור ַא טימ ,קַאב רענעלָאװשענ ַא טימ .ךליו -- ןוא |

 םעד ןיא קעווא ךיא ןיב ,טעקַאּפ ןיא טעקיט ַא טימ ןוא ּפָאק ןיא

 ,אפור ןעטסעב ןעטשרע םוצ ןערהָאפעגוצ ןוא ?עטדעטש ןעסיוועג

 ןַאמ-הרבח רעד .רעדורב סייר -- ןוא ,רעפייר-ןהייצ ,ןיימ ךיא

 ףיוא טצעזעגקעווַא דלַאב ךימ טָאה רע ,רעליופ ןייק ןעוועגנ טינ זיא

 ןוא ,ךיז שטיינק ,ץיז ךיא ןוא ,ןעדנואוו עטקַאהעג ןופ רעשט םעד

 .ץכערק

 *? ןייאָאקָאק רעדָא זענ , ,אפור רעד טגערפ 4 רעס ,ללעוו ,

 עניימ ןופ ךימ טיירפעב יבַא , ,ךיא נָאז ",עדייב רימ טיג,

 : ".ןענָאטהעװ

 ,םינּפ םעד ףיוא הלינמ ענרעבָאר א טגעלעגפיורַא רימ טָאה רע

 ,רע'סואימ ַא !עפ ..-יזזיב :שטעווק א ,הערד א ןעבענעגנ

 סע ,טפייפ סע ,טעמושז סע ! םעט רעניד'תושלח ,רעטפַאהלעקע

 ךיא רעבָא ,ןעיירש ?יוװ ךיא ,סױרַא סע טלַאפ טָא ,טּפַאלק ,טּפַאלק

 טרעוו סע ,רעכאווש ןוא רעכַאװש לָאמ עלַא טגנילק סע ...טינ ןעק

 .תמאה םלוע םעד ףיוא ןיב ךיא --- אש ןוא ,רעליטש ןוא רעליטש

 טימ וטזיב ךילדנע , ,גנוסירגעב ַא ךיא רעה "! עגנעלָאק ,ָאלעה,

 וד ...דלודעגנוא טימ טעטרַאוװרע ךיד ןעבָאה רימ ...ָאד ,זנוא

 רענייא זנוא וצ טמוק סע ןעוו ,ךיז ןעהערפ רימ יוװ טינ רָאנ טסייוו

 ,רעדנעשיור ,רעטכיוו רענעי ףיוא ,ךייא ייב טרָאד .ערעזנוא ןופ

 טגיטפעשעב רעדעי זיא ןעטרָאד -- טלעוו רעשירעביור ,רענידניז

 ןוא ,ךיז רַאפ רָאנ טבעל רעדעי ,ןעטייווצ םעד ןעננילשנייא טימ

 ,ןעכַאמ וצ דלעג רהעמ יוזא יו ,םענעי ןערַאנוצבָא יוװ רָאנ טכַארט
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 יוזא ,ליטש יוזא סעלַא זיא ,רעדורב רעטוג ,ָאד --- ,ןעלדניווש רהעמ

 עלא ָאד ןעבעל רימ ,עסינרעגרע ענייק ,ןעגרָאז ענייק ...! גיהור
 -טנעמענעט ןייק ָאטינ .םולש ןעניבייא ןיא עלַא ,ןעדעירפ ןיא

 ,סניײטנוָאמ ןייק ָאטינ ,רָאש יס ןייק ָאטינ ,סטעלפ ןייק ָאטינ ,רעזייה

 -םקע ןייק ָאטינ -- רעטײברַא ןייק ָאטינ ,םיתב-ילעב ןייק ָאטינ

 * ,סרָאטַאטַאָאלּפ

 עלא טלעננירעגמורַא ךיס ןעבָאה גנוסירגעב רעזיד טימ

 רימ טָאה ייז ןופ רעדעי .רעלעיּפשיוש ןעגעלָאק ענעברָאטשעג

 לעיפ ,תמאה םלוע ן'פיוא ,ָאד ךיז טלהיפ רע זא ,ןעבעגעגרעביא

 טינ ןעלעוו ייז זא ןוא ...טרָאד זנוא ייב יו רעגיהור ןוא רעכילקילג

 א ןעביירשרעטנוא ייז לָאז ?וסנָאק רעד ןעוו וליפא ,קירוצ ןהעג

 .טרָאּפדַאּפ

 .ךימ ייז ןענערפ "? רעטַאעהט םייב סעּפע ךיז טרעה סָאװ,

 ונוא וצ ןעמוקענ טינ זיא ךייא ןופ רענייק זַא טייצ קיטש ַא ןיוש;

 טוהט טרָאד סָאװ ןעקיוו ױזַא ךיז טליוו סע -- סורג ַא ןעבעגבָא

 -- .!ךיז

 : ןָאטעג נערפ ַא ,עמיטש-ססַאב ַא טימ ,רענייא טָאה ןַאד

 סָאװ ,סַארעּפָא עשירָאטסיה יד טימ סעּפע ךיז טרעה סָאװ,

 -נעוועל ןיא ?אינד , ןעטרָאד טלעיּפש רע ? טלעיּפשעג בָאה ךיא

 ? "אבכוכ רב, ןיא "רזעילא ןעטלַא, םעד טלעיּפש רעוו ? "בורג

 ? "רעדנַאסקעלַא , ןיא "ןעטַאט , םעד טלעיּפש רעוו

 ץלאינד , ,טרעפטנעעגנ םהיא ךיא בָאה ",דניירפ רעבעיל ןיימ,

 ,ןעווענ טזיב וד יו ,רענניז עכלעזא ?ייוו ,רהעמ טינ ןעמ טלעיּפש

 "רזעילא ןעטלַא , םעד .רעטַאעהט ןעשידיא םייב ָאטינ טייה ןענייז

 "רדנסכלא , ןופ רבד לעב רעד .ןַאמ-ןָאינוי ַא יבַא ,ליוו סע רעוו טליּפש

 ענעדייז יד ןעפרָאװעגרעטנורַא ךיוא ןיוש ךיז ןופ טָאה רעדעיוו

 ".רעגייטש ןעשיטסילַאער םעד ףיוא םורַא טעשזדנָאלב ןוא ,ןעקָאז

 -רעפ טינ ןוא ,טקוקעגנָא ךימ רע טָאה ןעגיוא עסיורג טימ

 .רעטרעוו עטצעל עניימ ןענַאטש

 ,טנערפעג רעטייוו רע טָאה "? סנָאינוי יד טימ זיא סָאװ ןוא

 ,ןעגעלָאק עניימ ,סָאד , ,ךיא רעפטנע ,"סנָאינוי יד טימ ,הֶא,
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 רעבא .ןעלהעצרעד וצ טייצ עגנַאל רהעז ,עגנַאל ַא ןעמהענ ףרַאד

 סנָאינוי יד זא ,ןערעלקרע ךייא ךיא ןזומ ,ץרוק ןעכַאמ וצ םוא
 ,ןעגנולמַאזרעפ ןיוש טכַאמ ןעמ זַא ,טכַארבעג טייוו יוזא סע ןעבָאה
 ".טָארקנַאב זיא ענהיב עשידיא יד סָאװ רַאפ ןערעלקרע וצ ךיז םוא;

 טימ טלעקַאשעג ןעגעלָאק עטיוט עֶלַא ןעבָאה "! יַא ,יִא ,יַא,
 | .ּפעק יד

 ,ןעטלַאהסיוא טנעקעג טינ סָאד טָאה ןַאמ-ןָאינוי רענעזעוועג ַא

 .טסעטָארּפ ַא טימ טּפַאכעגסױרַא ךיז טָאה ןוא

 וצרעד ןעבָאה סנָאינוי יד , ,טרענודעג רע טָאה "? סָאװ,

 סָאו ,סרַאטס יד ,סרעשזדענעמ יד !תמא טינ ?טכַארבעג

 םעד ,דלעג סָאד -- ןערָאיטקַא עמירָא יד ייב קעווא סעלַא ןעביור

 "! ןעקנַאדרעּפ וצ סָאד רימ ןעבָאה ייז -- ןעלָאר יד ,דובכ
 עטיוט עכילטע ןעיירש ןעביוהעגנָא ןעבָאה "! רעדרָא ,רעדרָא,

 .ןעטָאירטַאּפ
 ןעמוקנעמַאזוצ ךיז טאטשנא , ,טצעזעגטרַאפ ךיא בָאה ",רעבָא,

 םעד ןעגנערבסיורא ןוא ,םירחוס יו ,ןובשח םעד ןערהיפרעטנוא ןוא

 ןעשידיא םעד ןופ גנאגרעטנוא םוצ טרהיפ סָאװ ,טַאטלוזער
 סיורא טזייוו רעדעי ,ןעמ טלעּפַאלּפ ,ךיז ןעמ טלעדיז ,רעטַאעהט

 ןוא רעבייוו יד יו ןעהעטש עלַא ןוא ,טָאה רע הּפצוח רהעמ סָאװ

 ,הּפצוח רהעמ טימ טדער סע רעוו .טשינרָאג רעביא ךיז ןענניד

 טרעה ,טנעמוגרַא ןעטכערעג ַא טיג סע רעוװ ןוא ,ָאװַארב ַא טּפַאכ
 ! "ּפוס,

 רעטַאעהט עשידיא סָאד טָאה סערנָארּפ םענהעש ַא

 .ּפעק יד טימ טלעקַאשעג עֶלַא ןעבָאה "!טכַאמעג

 רעטייוו ךיא בָאה ",םיתמ ןעגעלָאק עניימ ,גנוניימ ןיימ טרעה,

 .גָאט וצ גָאט ןופ בא טברַאטש רעטַאעהט עשידיא סָאד , ,טנָאזענ

 ןעלעוו ,רהָאי ףניפ סנעט-כעה רעדָא יירד ,ייווצ ןופ טייצ א ןיא

 רשפא ןוא ,רעטַאעהט ןעשידיא ןייא זיולב קרָאי וינ ןיא ןעבָאה רימ:

 ".טינ רָאג

 -רעפ רעטאעהט עשידיא סָאד :ךאפנייא ץנַאנ ? יוזא יו

 ?ייוו ,ריֿפַאד ,ץנעטסיזקע ןייז ,טכַאמ ןייז ,ןעטפערק ענייז טרעיל

 .טייק רענרעזייא ןַא טימ ,םַאצ ַא טימ טמַאצעגמורַא סע טָאה ןעמ !

 ({ז)



 ןייק ,רעסַאװ ןייק טינ םהיא טינ ןעמ ,ןירַא טינ םענייק טזָאל ןעמ

 ןערעוו נינעווניא ןענייז סָאװ יד .?עטימ ןייק ,טפול ןייק ,גנורהַאנ

 ,עשירפ ,עננוי ,עיינ ןייק ןוא ,סיוא ןעברַאטש ןוא ךַאוװש ןוא טלַא

 .טינ ןעמ טזָאל טפארקכנעליו ןוא טסולפנעבעל טימ ,עדנוזעג

 ,ןעביילב ננאל יוזַא ןעזומ ,סע טסייה ,ָאד ןענייז סָאװ ,יד .,ןיירַא

 טימאד ןוא ,ןערעוו ןעזָאלבעגסיוא טעוװ נוצמעהטא רעטצעל רעד זיב

 .רעטַאעהט ןעשידיא ןופ ערעירַאק יד ןענידנע ךיז טעוו

 .קרַאטש רהעז ,קרַאטש ןיוש סע ךיז טלהיפ ענהיב רעד ףיוא,

 נָאט עלַא סע טלהיפ רעסישזער רעד ,רעשזדענעמ רעד ,טסייה סָאד

 טינ ְךָאנ סע טלהיפ םוקילבוּפ סָאד .רעקרַאטש ןוא רעקרַאטש

 ןעלעוו ןעכינ ןיא רעבא ,טצוּפעב ןענייז תורצ יד ?ייוו ,קרַאטש יוזא

 .ןעזײװסױרַא ןעמעֶלַא רַאפ ךיז ייז

 ןוא עבָארּפ וצ ל?עשיט ןייז ייב ךיז טצעז רעפישזער רעד ןעוו

 ,ןערָאיטקַא טעס רעד סיוא ךיז ןעלעטש רעדָא סיוא ךיז ןעצעז סע

 עסיורג טיִמ ,טייל עקשטעטלַא ייז ןופ לעטרעפ-יירד יו רהעמ ןענייז

 עדנרעטיצ טימ ,ןעגיוא ענעשָאלרעפ-בלַאה טימ ,ןעשטיינק עפעיט

 ןיירַא ייז ןעקוק יוזא  .זָאנ רעד רעביא ןעלירב עסיורנ טימ ,דנעה

 ןעמ ל?ייוו ,ןעניוא יד וצ רעטנהענ ץלַא ייז ןענָארט ןוא ןעלָאר יד ןיא

 -נייא ןאד לָאז ןעמ ןעוו ...לָאמ א יו ןהעז טינ רהעמ ןיוש ןעק

 ימערעטניא עכלעוו ענינעי יד ,רעקיטירק יד ,םוקילבוּפ סָאד ןעדַאל

 ןעלעוו ייז ,ןהעז ייז ןעלעוו ,רעטַאעהט ןעשידיא םעד טימ ךיז ןער

 רעטַאעהט עשידיא סָאד -- עדנע יד טמוק סע זַא ,ןענייצרעביא ךיז

 .טברַאטש

 יד טימ זיא עבלעז סָאד ,ןעטסירָאכ יד טימ זיא עבלעז סָאד,

 טימ ןיא עבלעז סָאד ,"סרַאטס , יד טימ זיא עבלעז סָאד ,רעקיזומ

 רענינעוו ץְלַא ,קעװַא טהעג סע גָאט א סָאװו .סרעשזדענעמ יד

 ...ןערהָאי רענינעוו ץְלַא ,טפַארק רעגינעוו ץלַא ,עיגרענע

 ,ענהיב רעד טימ ךיז ןעבענבָא סָאד ,ןעליּפש סָאד טנייה,

 עיגרענע ענילָאמַא יד ,רעייפ ענילָאמַא סָאד ָאטינ ! ןעללָאר יד טימ

 ןייז טנעלענקעוַא טָאה זנוא ןופ רעדעי ןעוו ,ןעטייצ יד ָאטינ ---

 ,ןעלהיפענ עטסקרַאטש ןוא עטסעב ענייז עלא ,המשנ ןייז ,ץרַאה

 סָאד ,עכַאװש סָאד ןעבעל ןיא ןעגנערבסיורא ןוא ןעטייברַאוצסיױוא
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 טייקשירַאנ עדעי -.טלעיּפשעג לָאמ ַא ןעבָאה רימ סָאװ עשירַאנ
 טנייה ; םעד ןיא המשנ ַא ןעזָאלבעגניירַא ,טבעלעב ןַאד רימ ןעבָאה

 זא ,סייוו רָאיטקַא רעד ...קעשט ן'ראפ 'ןערָאיטקַא יד ןעלעיּפש

 יצ ,סעשזדייוו ענייז ןעלהָאצעב םהיא ןעמ טעװ טכַאנייב גאטנוז

 .ןָא טינ םהיא טהעג רעטייוו --- טכעלש יצ ,טונ ןעלעיּפש טעוו רע

 ןרַאפ ץרא ךרד ןייק ,רעשזדענעמ ן'ראפ ארומ ןייק טָאה רע

 .קיטירק רעד ראפ טקעּפסער ןייק ,ךיז ראפ טקעּפסער ןייק ,םוקילבוּפ

 רע ףרַאד סָאװ טנייה ! רע זיא דעטקעטָארּפ ! רע טָאה ןָאינוי ַא

 ? ךָאנ

 ךייא ?העצרעד ךיא סָאו ןעטייקניניילק רָאנ ןענייז סָאד,

 טימ ,ענינעי יד טימ ךיז ןענירקרעפ טינ רימ ךיז טליוו סע .ָאד

 רימ רעבָא .ייז טימ ןעבעל ַא ךַאמ ןוא ןעמַאזוצ ןיב ךיא עכלעוו

 טלָאװעג טלָאװ ךיא .ןעדערסיוא ייז טימ טלָאװעג רהעז ךיז טלָאװ

 ןעלָאז ייז זַא ,ליו ךיא .ןהעטשרעפ גנורעלקרע ןיימ ןעלָאז ייז

 ןיב ךיא ,ןָאינוי ַא ןענייז ייז סָאװ ןענענַאד טינ ןיב ךיא זַא ,ןעסיוו

 ןיב ךיא ;רעטיײברַא ןַא ,ןַאמ-ןָאינוי ַא ןעוועג ךיוא ןיילַא ּלָאמ ַא

 ןוא ,סָאב א ןיב ךיא שטָאכ ,ןַאמ-ןָאינוי ַא ןעבעילבענ טנייה זיב

 רעשידיא רעד ןעביג ייז זַא העז ןוא תונעט ייז וצ בָאה ךיא שטָאכ

 .גָאט ןעדעי טימ ּפַאלק-טיוט ןערעפערג .ַא ענהיב

 ןופ ןעקעוופיוא ייז ךיא ליוו עגנעלַאק ןוא רעדורב ַא יװ ןוא;

 ןעבעלוצפיוא יוװ ןעלטימ ןעכוז ןוא ןעכַאוװרע ןעלָאז ייז ,ףָאלש

 שרדמ-תיב זַא ןעזָאלוצ טינ ,רעטַאעהט ןעדנעברַאטשבָא רעזנוא

 ,םעד רעביא ןעריטוקסיד ןוא ןעגנולמַאזרעפ ןעכַאמ ןעלָאז רעקיטירק

 ...ייז יװ ,ןעצרַאה םוצ רעטנהענ זנוא טנעיל סָאװ

 ןערָאיטקַא זַא ,גירעיורט גונענ ןוא טייוו גונעג ןיוש טלַאה סע,

 רַאפ ,בָאלק ַא ןיא ןרעפטנערעפ ךיז ןהענ ןעפרַאד סרעשזדענעמ ןוא

 ןופ גנַאגרעטנוא םעד ןיא טכערעג זיא סע רעוו ,עדמערפ-דליוו

 עדייב זיא סע רעוו ןוא גידלוש זיא סע רעוו ,רעטַאעהט ןעשידיא

 -מורַא טוג ךיז ןוא ,ןעניוא יד ןענעפע ןעלעוו ייז ןעוו .טינ ןעכאז

 קיטילָאּפ יד זא ןוא ,לָאמש טלַאה סע זא ,ןהעז ייז ןעלעוו ,ןעקוק

 סָאװ ,סָאד ןעכַאמ טונ ןומ ןעמ .גנודנעוו רעדנַא ןַא ןעמהענ זומ
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 יז ןעק ןעמ ביוא --- ,דנּואוו יד ןעלייהסיוא ,ןערָאװעג טכעלש זיא
 ".ןעלייה ךָאנ

 טיירש רעצימיא יו ךיא'רעה "! ףיוא טהעטש ,ףיוא טהעטש ,

 .הימ .ןצ

 רימ טָאה טכיל ַא ,טנעפעענ עלעסיב ַא ןעניוא יד בָאה ךיא

 ְךֶאנ ןוא .טכאמענוצ רעדעיוו ןעניוא יד בָאה ךיא ,ןָאטענ ןייש ַא

 : לוק ןעבלעז םעד ךיא רעה לָאט ַא

 "! ונ ,ףיוא טהעטש ,

 ךיא .ןעטייווצ א ןוא שטַאּפ ןייא טלהיפרעד בָאה ךיא ןוא

 בָאה ךיא ןוא ,ךימ סָאד טשטַאּפ ןָאינוי עצנַאנ יד טניימעג בָאה

 : ןעריטסעטָארּפ ןעגנַאפעגנָא ןוא טּפַאכענפױא ךימ

 ןעד בָאה ךיא ? םינָארַאנ ,ךיס רהיא טשטַאּפ סָאװ רַאפ ,

 םעד ןענָאז לָאז ךיא טינ טליוו רהיא ביוא ..,? טנַאזעג ןעגיל סעּפע

 ".טינ ךימ רהיא טפרַאד ןעשטַאּפ רעבא ,ןעגייווש ךיא לע ,תמא

 ןעמעוו טיס ? עלערַאנ ,וטסדער ןעמעוו וצ ?וטסדער סָאװ,

 ןעווענ זיא סָאװ ,עלעבייו ןיימ ךימ טנערפ "?ךיז וט געירק

 | | .ייברעד
 א ךיא רעפטנע '",ןָאיוי רעד טימ ,ןערָאיטקַא יד טימ,

 ,רעטשימוצ

 טלהָאצעב ,רעשט ןופ ןעכָארקעגבָארַא ךיא ןיב רעטגיהורעב ַא

 םעד ןופ רענעגָאלשרעד ַא ,רעדעימ ַא ,רעכַאוװש ַא ןוא ,רַאלָאד ַא

 עטיוט עניימ טימ גנודעררעטנוא רעד ןופ ןוא ןהָאצ ןעטגָאטרעוװאוצ

 ןעמונעג ,עלעבייוו ןיימ ןופ עפליה רעד טימ ,ךיא בָאה ,ןענעלָאק

 ןוא רענינעוו ןהָאצ ַא טימ ,החונמ םוקמ ןיימ ןיא ןעּפעלשקירוצ ךימ

 .רהעמ -- םולח ַא



 ."םרַאטס, עגירביא יד וצ יקספעשַאמָאט סירָאב

 -יײברַא קרַאטש ןעביוהעגנָא ןעמ טָאה טייצ רעטצעל רעד רַאפ

 עיינ ןייק וצ טינ ןעמוק סע סָאװ רַאפ ,עגַארפ רעד רעביא ןעט

 .ענהיב רעשידיא רעד ףיוא "סראטפס , רעדָא עטנעלאט
 ,ןעצנוק טימ --- ןערָאװעג ןעבעירשרעפ ןענייז סמולָאק עצנַאג

 .ךעל'טשּפ טימ ,ךעלדיירד טימ

 ,ענַארפ רעזיד רעביא ױזַא טציווש רעכלעוו רעביירש רעד

 יו סיוא טהעז סע .ןעטייז עלַא ףיוא ךיז טפרַאוו ןוא ךיז טהערד

 רע ואוו ןוא ,רעבעיפ ןעקרַאטש ַא ןיא ןעגעלעג ךַאבענ טלָאװ רע
 | .טוג טינ םהיא זיא ךיז טנייל

 ןעבָאה סָאװ ,ןערָאיטקַא-ןָאינוי יד .עקַאט ןענייז גידלוש ,תמא

 עצרַאװש טימ ןוא דנאו רענרעזייא ןַא טימ טמיוצעגמורַא ךיז

 ,דנַאה רענעביוהעגפיוא ןַא טימ ןוא ,סקָאב-טָאלַאב ַא ןיא ךעלטיווק

 -- סולשעב-ןָאינוי ַא טימ ןוא ,רעמַאה םעד ןופ ּפַאלק ַא טימ ןוא

 טינ טספראד .וד ןוא ,טינ טכניוט וד ,טינ טכנעּק וד ,"ןידאז עי

 .רָאיטקַא רעשידיא ןייק ןייז

 ַא זַא ,טושּפ ױִזַא רָאג ןעגָאז סָאד ןעמ ןעק .ױזַא יוװ רעבָא

 ןעמ ןעוו רעניצפופ ַא ןעבינ סָאװ ,ןעשנעמ עטנינייארעפ ,ןָאינוי

 עטימָאק ַא ןעקיש ,גיטיונ זיא סע ןעוו לעטיפענעב ַא ןעלעיּפש ,ףרַאד

 ןעק יו --- קיירטס ַא ןערעדרָא וצ ּפָאש סגער ַא ןיא ןערָאיטקַא

 ,טייל ןָאינוי ,ןעשנעמ ענעטירשענטרָאפ עכלעזַא ףיוא סָאד ןעמ

 ןייק וצ טינ ןעמוק סע סָאװ ,םעד ןיא גידלוש ןענייז ייז זַא ,ןענָאז

 ? סרַאטס עיינ ןייק ןוא עטנעלַאט עיינ

 ךורע-ןחלוש רעד .ןָאהט טינ סָאד ןעמ רָאט סומזינָאינוי יּפ לע

 ןופ דלוש יד ןעמהענבָארַא ףרַאד ןעמ זַא ,טגָאז ננוגינייארעפ ןופ

 ןערָאיטקַא עגידעכָאװ רַאלָאד טרעדנוה) הכאלמ-לעב ןעמערָא םעד
 -טולב יד ,סרָאטַאטַאולּפסקע יד ףיוא סעֶלַא ןענעלפיורַא ןוא (דַאבענ

 וו .ז .א ,.װ .ז .א סעסָאב יד ,סעקינטסָארט-ילעב יד ,סרעניוז

 זַא ,סיוא טמוק רעביירש ןעגידרעבעיפ ןעזיד ןופ לכש םעד טיול

 רעד ףיוא רעלעיּפשיוש עיינ ןייק וצ טינ ןעמוק סע סָאװ םעד ןיא
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 יד רָאנ ןָאינוי-ןערָאיטקַא יד טינ גידלוש זיא ,ענהיב רעשידיא

 ,סעסָאב

 -רַאטס עשידיא יד סָאװ רַאפ העטשרעפ ךיא ןעוו רוסא זַא

 ,ןעּפיל ערעייז ףיוא רעסעלש ןעגנייה סָאװ רַאפ .ןעגייווש סעסָאב

 ןענעק ייז רונ עכלעוו ףיוא ,ענַארפ ַא ןָא ךיז טגנַאפ סע ןעוו

 ןייז ייז ןענעמ --- ןענָאורעּפ טָאװירּפ סָאװ עגַארפ ַא ? ןערעפטנע

 ןעלָאז ייז יו ןוא ,ןעזעלעב יװ ןוא טעדליבעג יוװ ,טנעגילעטניא יו

 ןייק רַאפ ןענעק -- רעטַאעהט ןעשידיא ן'טימ טנַאקעב ןייז טינ

 םּוקילבוּפ םעד ןעבענ ןוא ,ןערעפטנערעפ ןוא ןעלייהטרוא טינ לַאפ

 ענידלוש יד ןענייז רעוו ? ױזַא סָאד זיא סָאװ רַאפ .העידי ערהָאלק א

 -רעטַאעהט עשידיא יד ןופ רעדעי ? ענידלושנוא יד ןענייז רעוו ןוא

 סעסָאב-רַאטס ערעזנוא זַא ,ןעבענוצ ,רימ טכַאד ,טעוו רעכוזעב

 ךָאנ ,ןושל םשה ךורב ןעבָאה ייז .ןעשנעמ עמוטש ןייק טינ ןענייז

 ןערעה רהיא טעוװ גנולעטשרָאפ רעדעי ייב ...גיטיונ זיא סע יו רהעמ

 ןעהילפ ןעקנופ זַא ,עדער ענידרעייפ ַא ןעטלַאה ,סָאב ַא ,רַאטכ ַא

 ןליפא ."סטיילטופ , ךיז ןעפור סָאװ ,ךַאלּפמעל עשירטקעלע יד ןופ

 ןוא ןעטריוק ן'רַאפ ןעפיולסיורַא ךיוא ןענעק סעכעסָאב-רַאטפ יד

 -ענ טינ טָאה רָאיטקַא רעד ןוא רעד זא ,םוקילבוּפ םעד ןעלהעצרעד

 טינ ,עכירַאטס יד) ,יז טָאטשנָא זַא ; עלָאר ןייז גיטכיר טלעיּפש

 קירד ַא ןעבעג יז ןוא ,דנעה עדייב טימ ןעּפַאכוצמורַא (עלָאר יד

 סיוא רע טהענ ,טָא ,טָא זַא ןעניימ לָאז ירעלַאנ יד זַא ןעצרַאה םוצ

 ןענַאטשעג רָאנ רע זיא םעד טָאטשנָא זַא -- רהיא וצ עבעיל ןופ

 טינ רהיא וצ רענניפ ןייק טימ וליפא ךיז טָאה ןוא סנעטייוו ןופ

 ןענירעזייה א טימ ךָאנ רע טָאה םעד רעסיוא זַא ןוא ,טרהירענוצ

 ,ךיד בעיל ךיא :טנָאזענ רהיא ?היפענ ןהֶא ןוא ץרַאה ןהִא ,?וק

 .סנעטייוו רעד ןופ --- עלעיִײהט ןיימ

 ןוא רעשזדענעמ-רַאטס ַא סױרַא טהענ לָאמ ?לעיפיוו טנייה

 יד רעטניה ןֹופ םלעבָארט ענייז עֶלַא םוקילבוּפ םעד טלהעצרעד

 -ענבָא טָאה ןעמ יוו טלהעצרעד ,ןערָאיטקַא טנידיילעב . ,ןעכילוק

 רעטסיימ סָאד ןעבָארנעב טָאה ןעמ יו ןוא ,ךַאבענ עסעיּפ יד טעליוק

 ? טצעי טנעלַאט-רענדער ןייז זיא ואוו '? קרעוו

 ,"סרַאטּפ , ,סעסָאב רהיא ,דנוצַא רהיא טנייוװש עשז סָאװ רַאפ
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 טינ ךילקריוו רהיא טָאה ? "רעגיוז-טולב , טַאלג ןוא ,"סעכירַאטפ

 רעביירש רעגידרעבעיפ רעד עקַאט זיא ? ןערעפטנע וצ סָאװ

 ןעביילב רימ זַא ,ןעסעגרעפ טינ רהיא טלָאז ןאד ,ַאי ביוא ? טכערעג

 ןהעגרעטנוא טעוװ רעטַאעהט עשידיא סָאד ןעוו ןוא , עגידלוש יד

 ,םנָאינוי ןהֶא ןעביילב ןעלעוו ןעשנעמ עטרעדנוה לעיפ ױזַא ןוא

 טיורב ןהֶא ךיוא בגא ןוא ,סעסקָאב-טָאלַאב ןהֶא ,סנָאשולָאזער ןהֶא

 ןעו זַא ,תמא םעד רעבָא סייוו ךיא .ןייז גידלוש רהיא טעוו --

 ,ןעננורעלקרע עכילטנעפע טימ ןעטערטסױרַא טעוװ ךייא ןופ רעדעי
 לָאמנייא ןערָאיטקַא יד ךיוא ןוא םוקילבוּפ סָאד ,עסערּפ יד טעוװו ןַאד

 וצ טינ ןעמוק סע סָאװ ,גידלוש זיא סע רעוו ןעסיוו לָאמ עלַא רַאפ

 .ענהיב רעשידיא רעד רַאפ ןעטסיטרַא עיינ ןייק

 ָאקסעלוגָאמ .רמ ,רעלסעק .רמ ,רעלדַא .רמ ףיוא רעדָאפ ךיא

 ךלַאב ױזַא ןערעפטנע ןוא ףיורעד ןערעפטנע וצ ןיצּפיל .סרמ ןוא

 .ךילגעמ יו

 .טצעל וצ ןעזָאל ךיא לע רעפטנע ןיימ

53: 
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 רעטאעהט ןעשידיא ןופ תודוס

 ,ןענירעזעל ןוא רעזעל עהטרעוו עניימ ,טינ ךייא טקערש

 ַאד ךייא לע ךיא סָאװ ,תודוס יד רַאּפ ,סעכ'יתובר ןוא יתובר

 ןעּבָאה סָאו ,תודוס ענילָאמַא ,עניטכיוו ,ע'תמא יד .ןעקעדטנע

 רעדניק ןופ ןערעטלע ןעסירעגבא ,סנעבעל-ןעילימַאפ טרהירעגנָא

 ןעטלַאהעב ךיא לע תודוס עזיד טָא --- רעבייוו ןעטיבענסיוא ןוא
 טינ ךייא ?יוו ךיא לייוו ,תודוס עניטכיוו ךיוא ,ערעדנַא ןעשיווצ

 טינ םענייק ,הלילח ןערהירעב טינ םענייק ליוװו ןוא ,ןעקערשרעביא

 רעצנַאו רעד טימ םולשב ןעבעל וצ בעיל בָאה ךיא .ןעפיירגנָא

 ,רעלעיּפשיוש ןענעלָאק עניימ טימ ךָאנ טרפב ןוא ללכב טלעוו

 .ןעכַאמ עבַארּפ -- דופ רעטשרע

 א רעביא עבָארּפ ַא טכַאמ ןעמ איוו ןהעזענ לָאמ ַא רהיא טָאה

 ?רעטַאעהט ןעשידיא ןיא ַארעּפָא רעדָא עידענַארט ,ַאמַארד .עיינ

 ןהעצ ףיוא טלעטשעב ךילנהעוועג טרעוו עבָארּפ ! עדַאש ?ןיינ

 -טקניּפ זיא רעשזדענעמ רעד ואוו טרָאד : הירפ רעד ןיא רענייז ַא

 טרָאד ; ןהעצ ךָאנ ןעטונימ ןהעצפופ רעדָא ןהעצ ןָא ןעמ טגנַאפ ,ךיִל

 -עפַאק ןיא ןעציז וצ בעיל טָאה ןיילַא רעשזדענעמ רעד ואוו רעבָא

 ייז ןעלהעצרעד ןוא ןערָאיטקַא ?עדער א טימ ,גָאט ןיב לעזייה

 טָאה רעשזדענעמ רעד ואוו רעדָא ,(עבלעזיד לָאמ עלַא) תוישעמ

 םעד עקַאט לָאמַא ןוא ,טכַאנ עצנַאנ א "םילהת ןענָאז , וצ בעיל

 ןיא ,ונ ,טערומכרעפ ןוא ןעפַאלשרעפ טמוק ןוא ,ךיוא גָאט ןעצנַאנ

 טלעטשעב ,רעשזדענעמ רעד ,רע זַא ךילדנעטשרעפטסנבלעז ןיוש

 .ג רענייז ַא ןיילַא טמוק ןוא 12 רעדָא 11 ףיוא עבָארּפ

 ןעדעי ןופ תונורסח יד טימ תולעמ יד ןעכייוו ןערָאיטקַא

 וצ ןעמוק ןעפרַאד ייז ןעוו ןיוש ןעהעטשרעפ ןוא ,רעשזדענעמ

 טלהעצרעד טָאה רעשזדענעמ רעד ןעוו זַא ,סיוא טמוק ױזַא .עבָארּפ

 רעדעיוװ רע טָאה .12 עבָארּפ ןייז טעװ ,רעגייז ַא 8 זיב תוישעמ

 טּ?העצרעד רע טָאה .1 עבָארּפ ןייז טעוו 4 זיב תוישעמ טלהעצרעד
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 ױזַא .ןעמוק טינ רָאנ ןיוש ןעמ ףרַאד ,גָאט ןעסיורג זיב תוישעמ

 -עב ןיא עבָארּפ ןעוו זַא ,טפָא רהעז םיקנ יד עקַאט ךיז ןעפערט

 ןעמ ,טיירש ןעמ .1 ןעמַאזוצ ךיז ןעמ טמוק 11 ףיוא טלעטש

 טקַאה לָאמ א .ןָאינוי יד טליש ןעמ ןוא ךיז טגירק ןעמ ,טמערַאיל

 'סע זיב ,טפַאשדניירפ סיוא ,גיוא ןַא רעטנוא ןערעדנַא םעד רענייא

 רעדָא ,ךיז ןעמ טהעגוצ רעדעווטנע ןַאד ,גידנעטרַאװ סואימ טרעוו

 ן'ףיוא וצ ךיז טנייל רענייא .ךַאלעקניװ יד ןיא וצ ךיז טרַאּפש ןעמ

 ףיוא רעד ,זָארג םענירג םעד ףיוא ענייא ,טעּפרַאק ןעטניילעגפיונוצ

 -עשיּפ ןעלעיּפש ךיז ןעצעז רַאֹּפ ַא ;שדקמה תיב ןופ דנַאוװ רעד

 ראג טמוק רעשזדענעמ רעד ןעוו ןוא ,שדוקה-ןורא םעד ףיוא עשעּפ

 ,טמוק רע ןעוו ,לָאמַא .ןעצנַאג ןיא ךיז ןעמ .טהעגוצ ,עבָארּפ וצ טינ

 -דענעמ רעד ,ןעצינעג ןערָאיטקַא ; ןעלָאר יד ןופ בא ןעמ טלעמרומ
 ; ךיז טרעגרע רעסאפרעפ רעד ,ןעלירב יד רעטנוא טפאלש רעשז

 עבָארּפ יד ןענעלבָא רעסעב לָאז ןעמ גַאלשרָאפ ַא טכַאמ רענייא

 קעװַא ןעבָארּפ לעיפ רהעז ,לעיפ ןעהעג ױזַא ןוא ,ןעגרָאמ ףיוא

 ענהיב רעד ףיוא ףױרַא טהענ ןעמ זַא זיא ףוס רעד .טשינרָאנ טימ

 ןייק טינ ןעק ןעמ .קזוח ףיוא ן'השמ ןעמהענ וצ העד רעד טימ

 טָאה ןעמ זיב ,ןהעטש וצ יװ ןוא ןעציז וצ יוװ טינ סייוו ןעמ ,עלָאר

 יד בױא ,טכייה סָאד -- עסעיּפ יד לָאמ עכילטע טלעיּפשענבָא

 ,לָאמ עכילטע ןהעג וצ לזמ ַא טָאה עסעיּפ

 .עבָארּפ לַאקיזומ --- דוס רעטייווצ

 רעגניז ,םיררושמ 12 טצעזעגסיוא ןעציז ךַאלקנעב 12 ףיוא

 סָאו ,םינזח עשידיא 6 ןענייז ּסָאד ,רענעמ 0 .ןעטכירָאּכ רעדָא

 ןיא טנעװַאדעג ןעבָאה ןוא ןעגניז םוצ ןעמיטש טַאהעג לָאמַא ןעבָאה

 ןייֵלַא ןענניז םוצ ןעמיטש יו ױזַא רָאנ ,ךַאל םישרדמ-יתב עניילק

 ןעגניז וצ ןָאינוי ַא טכַאמעג ךיז ייז ןעבָאה ,טינ ןיוש ייז ןעבָאה

 ערעדנַא ןיא .ןעגניז וצ --- רעקרַאטש זיא םענייא ןיא .םענייא ןיא

 ענהעש ןעבָאה עכלעוו ןעטסירָאכ סיוא ןעמ טכוז ערעטַאעהט-טלעוו

 ,דלעה ַא ןעלעטשרָאפ טסירָאכ רעד ףרַאד רעמָאט ידכ ,ןערוניפ

 ַא רעדָא ,גינעק ַא רעדָא ,דלעה ַא ןעכַאמ ןענעק םהיא ןופ ןעמ לָאז
 .ןעטָאברעּפ סָאד זיא ,רעבָא רעטַאעהט ןעשידיא ןיא .יתשילּפה תילג
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 ַאד זיא רענעמ 6 יד ןעשיווצ .טָאה ןָאינוי יד סָאװ ןעמהענ זומ ןעמ

 ףראד סָאװ רענייא יו סיוא טהעז סָאװ ,רעקניניילק ַא רָאג רענייא
 דנָאלב ַא טימ ,רעצרוק ַא ןוא רעקיד ַא רענייא ,רעוונעד ןייק ןערהָאפ

 ;?הוש רעצעּפוהי ןופ ןעבילבעג ךָאנ םהיא ןזיא סָאװ ,לעדרעב

 א טימ ,עקְלָאּפ עסיורג ַא טימ ,רערַאד ַא ,רעננַאל א רענייא
 ןהייצ ןהֶא טפָארטשענ טָאה טָאג סָאװ 2 ןוא ,םינּפ ןעטלעּפוטשעג

 .ּפעק יד ףיוא רָאה ןהֶא ןוא רעליימ יד ןיא

 סָאװ ,ךַאלגניא יד רעדָא ,ןעצנירּפ יד ,ןעדלעה יד ןענייז סָאד

 .םוקילבוּפ ן'רַאפ ענהיב רעד ףיוא ןערעוו טלעטשעגרָאפ ןעפרַאד

 ךיז ייז ןעטלַאה ױזַא) םענייא ןיא עלַא ,ךַאלקנעב סקעז ףיוא

 ןופ ןעבילבעגנ ךָאנ ייז זיא סָאד .ןעטַאדלַאס יד יוװ םענייא ןיא עלַא

 יד ןייז ןעפרַאד סָאד .ןעמַאד 6 ןעציז ,(ַארעּפָא רעשירָאטסיה רעד

 ,ךעלדיימ-ןעמולב ,ךעלעבייט ,ךעלצנירּפ ,ךעלנניא ,ךַאלדיימ סקעז

 ןענייז ענינייא .ענהיב רעד ףיוא ןערעוו טלעטשעגרָאפ ןעפרַאד סָאװ
 ןיא טעדנירנענ ךיז טָאה יז טייז ענהיב רעשידיא רעד ייב ןיוש

 ןיוש ייז ןענייז טסלָאמַאד ןוא .קירוצ רהָאי 28 טימ ,ןעינעמור

 רעד תעשב .ןעיורפ עטַארייהרעפ רעדָא ךעלדיימ עשביה ןעוועג
 ןַא טָאה יז ?ייוו) לָאש ַא ןיא טלעקיוועגנייא ענייא טציז עבָארּפ

 ,רָאטס-ףלימ א ,טירטכ שזדירדלע ןיא ץעגרע ,סענזיב ַארטסקע
 ןוא ,ךָאװ רעטצעל ןופ ןעשַאװעגבָא טינ ךָאנ םינּפ סָאד ,(ךיז טכַאד

 יז סָאװ ןעברַאפ עֶלַא יד ןופ ץרַאוװש ןוא ןירנ ,טיור ןעצנַאנ ןיא

 ןעטַאז ַא טימ ,עקיד ַא ,עטייווצ ַא .ענהיב רעד ףיוא טכיורבעג טָאה

 ,ןערעדעפ טימ ?ופ רָאה ענעשַאלּפוצ ,ּפָאק ןעסיורג ַא טימ ,םינּפ
 ןיוש ןענייז עכלעוו ,ןעיורפ ראָאּפ ַא ךָאנ .ןעייק ןייא ןיא טלַאה

 ןוא ןיירַא טלעוו רעד ןיא טַאלג ןעציז ,סעבָאב ןייז וצ גונעג טלַא

 ןעליוו סָאװ :ךיז טכַארט סָאװ םענייא ןופ ענימ רעד טימ ןעקוק
 ןעקעטש ןעסיורג ַא טימ ,רָאשזיריד רעד ? ןעבָאה רימ ןופ ָאד ייז

 סידייל עזיד ,ךיז טסייר ןוא טגניז ןוא שיט ןיא טּפַאלק ,דנַאה ןיא

 סָאװ ,אמארד רעדָא ַארעּפָא רעד ןופ ןעידָאלעמ יד ןענרעלוצסיוא

 .(ייז ןופ עניצנייא ןייק ןעק ןעטָאנ ןייק לייוו) קיזומ ךיז ןיא טָאה

 -עגנא קרַאטש רהעז טינ ךיוא ןעמיטש ערעייז ןענייז ןטש השעמ

 ,ןָאינוי א ןיא ןעדנוברעפ ייז טָאה לַאזקיש רעד טינ רהעמ .םהענ
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 שידיא ןייק ןעמ ןעק טינ ןַא ,ןעטלַאה ייז טימ ךיז זופ ןעמ ןוא

 .קרָאי וינ ןיא ןעלעיּפש טינ רעטַאעהט

 .ןענַאיצַארַאקעד יד -- דוס רעטירד

 ףיוא ןיורק רענעדלָאנ רעד טימ גינעק ןעסיורג םעד טהעז רהיא

 ןוא ןעטנאילירב טימ ,דנַאה ןיא רעטּפעצס םעד ןוא ּפָאק םעד

 ןיורק יד ,ןַאמ-ןָאינוי ַא ןיא גינעק רעד ? ןעגנַאהעָב ןעטנַאמַאיד

 ןענייז ןעטנַאילירב יד ,ץלָאה ןופ --- רעטּפעצס רעד ,רעיּפַאּפ ןופ זיא

 -ייא עטְלַא ,עטסָארּפ ןענייז ןעטייק יד ןוא זָאלנלענעיּפש ךַאלקיטש

 ןעוועג זיא סע טנַאטסערַא ןַא רַאפ סָאװ סייוו רעוו .ןעטייק ענרעז

 טָאה טנייה ,דָאר םוצ ןעדנובעג דרעפ ַא רעדָא ,טדימשעג ייז ןיא

 ןעקנַאלב ייז ןוא דלָאנ טימ טרימשעגבָא ייז ןַאמ יטרעּפָארּפ רעד

 רעד ןופ טַאנעלעד ַא זיא סָאװ ,נינעק ןעצלָאטש ,ןעסיורג םעד ףיוא

 .ןָאינוי-רעקעב

 -ָאק ענרעדלָאג יד טימ טכַאלַאּפ ןעגיטכערּפ םעד רהיא טהעז

 םעד ןוא ,ןעגנַאהרָאפ ןוא ןערעילַאדנעש עסיורג יד טימ ,ןענָאל
 רעקיטש ןענייז סָאד ? טערטעב גינעק רעסיורג רעד סָאװ ןָארהט

 ,לעדָאנ ַא טימ טהענעגנעמַאזוצ טָאה היונ עטלַא ןא סָאװ טנעווייל

 טימ טרימשעגבא ייז טָאה רעטנייּפ א ,קעז טהענ ןעמ רעכלעוו טימ

 -נעמַאזוצ ייז ןעבָאה רעטיײברַא עכילטע ןוא רעבליז טימ ןוא דלָאג

 .קירטש ערעווש עסיורג טימ טייז רערעדנַא רעד ףיוא ןעדנובעג

 ןעכילגינעק ןעסיורג םעד טרעדנואוועב ןוא טציז רהיא דנערהעוו ןוא

 ןעקנירט ןוא סלָארעוװַא ןיא רעטײברַא יד טסלָאמאד ןעציז ,טסַאלַאּפ

 רעסיורג רעד טרעוו טלַאפ גנַאהרָאפ רעד ןעוו ןוא ,רעיב ?עטנייּפ א

 ערעדנַא ןעשיווצ טלעטשרעפ ןוא ,ךאלקיטש ףיוא טּפַאכוצ טכַאלַאּפ

 עשימיור ,םידש ןוא תוחור ןעשיווצ ,ךעלקיטש ענעלהַָאמעג עכלעזַא

 .תוברח עשיסור ןוא ןעניאור

 ןיירַא רעסַאװ ןיא ןעגנירּפשניײרַא דלעה םעד רהיא טהעז ןוא

 זיא סָאד ? םָארטש רעסיורג ַא סױרַא טצירּפש רעקַאו םעד ןופ ןוא
 ןוא ,טנעווייל רעקיטש ייווצ ןעשיווצ ןעגנורּפשעגניירא דלעה רעד

 רעד טינ ,דלעה רעד) ,רע ,ץַארטַאמ רעטלַא ןַא טניל דרע רעד ףיוא
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 -ָארּפ רעד ןוא ,ןעכערבוצ טינ ּפָאק םעד הלילח ךיז לָאז (ץַארטַאמ

 .ןעטפול רעד ןיא ץלַאז טימ רעמע ןא סיורא טפראוו ןאמ יטרעּפ

 ? ןענער ןוא םערוטש םעד ,רענוד ןענידלַאוװעגנ םעד רהיא טרעה

 ןעלקַאש ןוא טנעטסיסַא ןייז טימ ןַאמ יטרעּפָארּפ רעד טהעטש סָאד

 קיטש ןעסיורג רעדנַא ןַא ףיוא םיזעב ַא טימ ןעּפַאלק ןוא ךעלב א

 : .ךעלב

 ןעּפַאלק סָאד ? ןעמוקנָא דרעפ ןָארדַאקס ןעצנַאנ א רהיא טרעה
 ןעטַאלג קיטש ַא ףיוא סינ-סוקָאק עבלַאה ייווצ טימ םיוג עכילטע

 עטרילַאק ענהעש יד טרעדנואוועב רהיא ןעוו ןוא ...ןייטש רָאמרַאמ

 | ן יב ,טיױר :ענהיב רעד ףיוא ךיז ןעל- קעוז ּסָאװ ,רעטכיל

 טלָאז ,רעטנוא טהענ ןוא ףיוא טהעג ןוז יד יוװ ,לעּפרױּפ ,שזדנערָא

 עניקע רעיפ עכלעזַא טגעלעניירַא ןערעוו סָאד זַא ןעפיוו רהיא

 ןייא ןיא ןערעילָאק ענעדעישרעפ ןופ זָאלנ-ןיטעלעשז ןיא ךעלמערפ

 רעד ףיוא ןעטיבעג ןעברַאפ יד ןערעוו ױזַא ןוא עּפמַאל עשירטקעלע

 .ענהיב

 ַא טכַאמענ טָאה ?'טיײיהרהַאו, רעד ןופ רָאטקאדער רעד

 -סיורַא ךיא בָאה תודוס עֶלַא טינ זַא ,לעירָאטידע ןייז ןיא ,גננוקרעמעב

 רעביירש ַא ןעקוקניירַא ןעק רָאטקַאדעד ַא זַא םינּפה .ןעבעירשעג

 ,רע טסייוו ןעד עשזיוזַא יו ,טינ ןעוו םורָאװ ; ןיירַא ןעצרַאה ןיא

 ? ךיז ייב ןעצרַאה ןיא טלַאהעב רעביירש רעד תודוס ַא רַאפ סָאװ

 -ָארטעג טָאה רָאטקַאדער רעד זַא ,הדותמו הדומ ךיז ןיב ךיא

 - עכלעוו ,רעטַאעהט ןעשידיא ןופ ָאד ןענייז תודוס ךס א ,ךס ַא .ןעפ

 -נוטייצ עשידיא יד ןופ רענעל ןוא רעכוזעב עגנירעיגיינ יד ןעטלָאװ

 קרַאטש רשפא ןעטלָאװ ךכ ַא ,ךס ַא ;טנעפעעג ןעניוא יד ןענ

 רָאפ ןעמֹוק סָאװ תודוס יד ןעסיוו ןעלָאז ייז ןעוו ,ןעוועג ןעדעירפוצ

 רהעז .ןעסילוק יד רעטניה ,גנַאהרָאפ טייז רערעדנַא רעד ףיוא

 ןערָאװעג לעּפתנ רָאג רשפא ןעטלָאװ רעזעל ןוא רעכוזעב עלעיפ

 סעכלעזא רָאג ךיז ןעק יוװ : טרעדנואוועג ךיז ןעניוא עקיורג טימ ןוא

 רעד רעהעטשרָאפ יד ןענייז עכלעוו ,ןעשנעמ ןעשיווצ ןעפערט

 ? טסנוק

 : סעקינ'םדו רשב רונ עלַא רימ ןענייז טגָאזעג תמא םעד רעבָא
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 ,טולב סנעמעלַא רעזנוא ןיא טשימעגסיוא זיא סעטכעלש ןוא סעטוג

 ייב ; עטכעלש יד ייב ןוא עטונ יד ייב : תודוס ןעביילב תודוס ןוא

 ייַב ;ךַײר ןוא .םיִרָא ייב ;עטכערעננוא יוד יב ןוא עטכערעג וד
 .עגינעק ןוא רעלטעב

 וליפא רימ ךיז טָאה סע ,טכואוועג טינ ראג תונמאנב בָאה ךיא -.

 אזא ,שער אזַא ןעכַאמנָא ןעלעוו תודוס עניימ זַא ,ט'םולח'עג טינ
 זַא ,טלעטשעגרָאפ טיינ רָאג רימ בָאה ךיא .לעמוט ןעגידלַאוװעג

 ; עוָאּפָארק יו טסקַאװ סערגָארּפ רעד ןעוו טייצ ַאזַא ןיא ,טצעי

 ןעוו ,טגינייארעפ ךילרעדירב ױזַא ןענייז ןעשנעמ עלַא ןעוו ,דניצַא

 גידנעיירש גירעזייה שזַא ןערעוו ,ךיז ןעסייר ,ןעמרַאיל ,ןעיירש עלַא

 ,תמא םעד רונ ןעביירש עלַא ןעו ; תמא םעד רונ טרעדרָאפ ןעמ זַא

 ןעמ ; תמא םעד רַאפ רונ ןעבעל ןוא ןעבערטש ןוא ןעטיירטש עלַא

 טולב ןעכייט טסיגרעפ ןעמ ,סנעבעל ןייא טלעטש ןעמ ,ךיז טרעּפּפָא

 ףיוא ,רעצעלּפ-;םּפמַאק יד ףיוא ,ןעטָאפַאשע ,ןעדַאקירַאב יד ףיוא

 ,ךיא גָאז ,דניצַא ...תמא םעד רַאפ רונ ,ןעגניטימ ןוא ןעגנולמַאזרעפ

 -בָארַא תמא םעד ןומ ןעמ ;ןענָאז טינ תמא םעד רָאג ןעמ רָאט

 ,ןעגָאזסױרַא ,םהיא טימ ןערעוו ןעגרָאװרעד וליפא ןוא ןעגנילש
 רענעטירשעגטרַאפ רעד ןעגעג דניז א ןעמ טהענעב ןעביירשסיורא

 ; טגינייארעפ ךילרעטסעווש ןוא ךילרעדירב זיא עכלעוו ,טּפַאשלעזעג
 ןעגיוא ענעפָא טימ יירפ ןעטעּרטוצסיורא ךָאד טגאוו רענייא ןעוו ןוא !

 םהיא ןעמ טפור ,תמא םעד ןעגָאז ןוא ץרַאה ןעפָא ןַא טימ ןוא

 .לעוד ַא ףיוא סױרַא

 טימ :םלועה תומוא יד ייב יװ ,לעוד א ףיוא הלילח טינ

 ןעדיא רימ ןוא ,ןעדיא ןענייז רימ ..ןערעװלָאװער רעדָא ןעריּפַאר

 עדנעסיש ןוא עדנעכעטש טימ ערהע רעזנוא טינ ןעגידייהטרעפ
 -טרָאפ יד ייב ךָאנ טרפב ,ךעלרעדירב ערעזנוא ייב .עזייוועב

 טקעג (ךיא ןיימ םיררושמ) רעגניזרעטנוא רע'צעּפוהעי ענעטירשעג

 רַאפ טסַאּפ סע יו עקַאט ,רעכילרהע ,רעלדע ,רענהעש וצ סע

 .תונמאנב ךעלשידיא-תמא ,ךעלרעדירב ערעזנוא

 ץ'ראפ תמא םעד ןעגָארטוצסױרַא טסגַאװ ? תמא םעד טסגָאז

 ...? ךיז טוהט זנוא ייב סָאװ ןעסיוו לָאז טלעוו עצנַאג יד ,םלוע
 טזומ ,לעוד ַא ףיוא ,רעדורב ,עשז-םוק ...! רעניוזא ןוא רענױזַא וד
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 ןוא ,רעגינעװו טינ טנעס ַא ,רַאלָאד (דנעזיוט) 1000 ןעגעלנייא

 ,םינחדב ,רמז-ילכ ,םינזח עֶלַא :שדוק-ילכ ץנַאנ ןעפורנעמַאזוצ

 -ָארטעמ ןופ רעטסײמלעּפַאק םעד ,םיררושמ ,סרָאטקע יטעיירעוו

 ,ללָאה קיזומ טירטס סקעססע ןופ רעדיל םעד ,זיוה ַארעּפָא ןַאטילָאּפ

 וט-גניז :ןעגניז רעסעב ןעק סע רעוו ןעלייהטרוא ייז ןעלָאז ןוא

 .ןענואוועג ךיא בָאה -- טוג ךיא גניז ; ןענואוועג וטסָאה -- טוג

 ךיא .ןענירעזעל ןוא רעזעל עהטרעוו עניימ ,וי וט ּפִא זיא טיא

 טסנוק רעד ןיא סערנָארּפ ןייק טינ סָאד טסייה : ןייֵלַא ךייא גערפ

 ? רעטַאעהט ןעשידיא ןופ

 רע'צעּפוהעי ןופ לַאפנייא רעניטלַאװעג ןייק טינ סָאד ןיא

 רע'צעּפוהעי עֶלַא יד זא ,ןעמהעננָא ןיוש רימָאל ,אי ? רעגניזרעטנוא

 ייז שטָאכ ,ןעמיטש ענהעש ,עטונג ןעבָאה עקַאט ןיוש ןעלָאז םיררושמ

 -יסרַאּפ , סרעגנגַאװ ןיא ןעגניז אי עקַאט ןענעק ייז זַא ;טינ ןעבָאה

 ענהעש אי עקַאט ןעבָאה ייז זא ; טינ ןענעק ייז שטָאכ ,"לַאפ

 ןוא הטומ טימ לופ טייל עגנוי עדנעהילב עֶלַא ןענייז ןוא ,ןערוגיפ

 ןעלָאז ןעיורפ ערעטלע עלַא יד ןוא ; טינ ןענייז ייז שטָאכ ,עינרענע

 רַאפ סָאװ ונ -- ,ןערוגיפ ענהעש טימ ךעלדיימ עגנוי ןייז אי עקַאט

 ? ןעננערב ייז ןענעק רעטַאעהט ןעשידיא ןופ סערגָארּפ םוצ עפליה ַא

 עכלעוו ,עגיצנייא יד ןוא עגינעי יד ןענייז ,ןעטסירָאק יד ,ייז

 טלאוועג טימ ןוא ןעריסערגָארּפ טינ רעטַאעהט עשידיא סָאד ןעזָאל

 : ןופ ןעטייצ עטְלַא ץנַאנ ,עטלַא יד וצ קירוצ סע ייז ןעּפעלש

 .ס'ןקיריקוק-ינ עמ-ינ עב-ינ ןוא סקירדנעמש ,ס'קוביד

 ,ןעמהענ זומ רעטַאעהט רעדעי סָאװ ,ןעשנעמ 14 יד טינ ןעוו
 ייז יו טינ ,סעשזדייוו ייז ןעלהָאצ ןוא ,טינ ייז ףרַאד ןעמ שטָאכ

 ,16 רונ -- ךָאװ א רַאלָאד 8 ןוא 7 : ןוגינ-תונמחר ַא טימ ןעביירש

 סעדעי טסָאק סָאד סָאװ ,רהעמ ךָאנ עכנַאמ ןוא 20 ןוא 8

 טינ ןעוו ,ךיא גָאז ,ייז טינ ןעוו ,רהָאי א ראָלָאד 10,000 רעטַאעהט

 טנעקעג ןעמ טלָאװ ,ןעלהָאצ זומ ןעמ סָאװ ,ןעזעּפש עסיורג יד טָא

 ןוא ןעסעיּפ ערעסעב ןעפיוק ןוא רעלעיּפשיוש רהעמ ןעטלַאהכיוא

 ,עסעיּפ רעדעי ןיא קיזומ ןעּפוטשוצניירַא ןעגנואווצענ ןייז טינ

 גנולדנַאה יד טרעטש יז שטָאכ ,טינ רָאנ קיזומ יד ףרַאד ןעמ שטָאכ

 .ןרעיוא יד בָא טסייר ןוא
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 ןידרָאג בקעי ררעה סָאװ ,ןעסעיּפ ענייז וצ רעלדַא .רמ ףרַאד

 .ןיינ ? ןעטסירָאק ,ןעבעירשעגנָא טָאה

 -סירָאק ,ןידרָאג בקעי ןופ ןעסעיּפ ענייז וצ רעלסעק .רמ ףרַאד

 ,ןידרָאג ןופ ןעסעיּפ ערהיא וצ ןיצּפיל םַאדַאמ ףרַאד .ןיינ ? ןעט

 ןופ ןעסעיּפ ענייז וצ יקסוועשַאמָאט ףרַאד .ןיינ ? ןעטסירָאק

 ןעגנוצעזרעביא ס'רעיּפסקעש ענעדעישרעפ יד ןוא ןירבָאק ,ןידרָאג

 -עגוה ,ןעדיא יד וצ ןוא ,ָאללעהטָא ,ַאילוי ןוא ָאעמָאר ,טעלמַאה ,יוו

 .ןיינ ? ןעטסירָאק וצרעד ךיא ףרַאד -- ןעסעיּפ ערעדנַא ןוא ןעטָאנ

 -נוא ןַא טאהעג ןעבָאה עכלעוו ,עקרעוו עשירַארעטיל עלַא

 סָאד טלעטשעגקעװַא ןעבָאה עכלעוו ,גלָאּפרע ןעסיורג רעיוהעג

 ןענייז ,טצעי טהעטש סע ואוו עפוטש רעד ףיוא רעטַאעהט שידיא

 ןהֶא ןוא םידיסח עדנעצנַאט ןהֶא ,ךעלצנעט ןהִא ,ךעלדעיל ןהֶא

 .ךעלדיימ עטרעדוּפעג

 סַארעּפָא וצ ןעבָאה רונ ןעמ ףרַאד סעקטסירָאק ןוא ןעטסירָאק

 ייז ןעמ טזָאל ןעסעיּפ עשירַארעטיל יד ייב .סעטערעּפָא רעדָא |
 / ,הּפוח ַא ןעגָארטניירַא ייז טסייה ןעמ רעדָא ,םייה רעד ןיא ןעציז

 ַא ןוהט ןעק סָאד ןוא -- ןעסילוק יד רעטניה דלַאװעג ןעיירש רעדָא

 : רהעמ טינ רימ ןעבָאה רעגניז-ןרעּפָא עשידיא ןייק .טסיטַאטש

 ןעפרָאװעגבָארַא ךיז ןופ גנַאל ןיוש טָאה רָאיטקַא רעשידיא רעדעי
 .ךעלדמעה ענעדייז ןוא ענעדלָאנ יד

 ןופ ןעסעיּפ עטסנרע ןעלעיּפש ןיוש ןעליוו םענייא זיב עלַא

 .ענהיב רעד ףיוא ןעשנעמ ןעגידעבעל ַא ןעלעטשרָאפ ןוא ,ןעבע"
 טימ םוקילבוּפ סָאד ןעוװעדָאה וצ זנוא טגנניווצ רעבא רעוו

 .סעקטסירָאק -- ? ןעצנַאט טינ ןוא ןעגניז טינ ןענעק סָאװ ,ןעיורפ 8

 : ןעטעטרַאװק עשינַאידניא ןעזָאלוצפורַא זנוא טגניווצ רעוו

 םענייא ,לידרעב ַא טימ םענייא ,ןעצרוק ַא םענייא ,ןעגנַאל ַא םענייא

 רָאָאה ןהֶא רערעדנַא רעד ןוא טוויישעג טינ רענייא ,סעצנַאװ טימ

 .ןעטסירָאק -- ?ּפָאק ן'פיוא

 ,רעטײברַא ןעטלַאה סָאד טעוװ טפעשעג ַא רַאפ סָאװ םורָאװ

 טימ ןערעיצַאּפשמורַא ןעזָאל ייז ןוא רהָאי ַא 910,000 ןעלהָאצ ייז

 ? םישרדמ יתב רעקרָאי וינ יד רעביא ךעלעקעטש יד

 -נײרַא ןוא סַאמַארדָאלעמ עגיליב ןעכוזסיוא ךָאד ןעמ ןומ
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 רעטסעה 8 ,סנירעגערט-לענייב 8 ,סעקרעצנעט 8 ןופ רָאכ ַא ןעלעטש

 ,סרעטסוש 6 ,סרעקעב 6 ןוא סנירעפיוקרעפ-ןעמולב רעטירטס

 יבא -- ם'םיקו יח ענירג 6 רעדָא רעכייב עבָארג טימ רענַאידניא 6 |
 ! דלעג ןייק טסיזמוא טינ טמהענ ןוא ,טײברַא ןַא טוהט

 -רָאק ַא ןײירַא ןעטכימוא ןעמ טלעטש ןעסעיּפ עכנַאמ ןיא

 םוקילבוּפ סָאד ידכ ,טקַא ןעטשרע ןופ גנַאפנָא ןיא דלַאב ,גנַאזעג

 יד טימ ןעּפַאלק ףיוא טרעה ןעמ זיב ןוא ,ןעצעזסיוא ךיז לָאז

 .ןעגניז ןייא ןיא רעגניזרעטנוא יד ןעטלַאה ,ךעלקנעב
 טָאג לָאז ...טינ ןעוו ...ןעגייוושרעפ ןעמ זומ תמא םעד רעבא

 ! סױרַא הלילח ןעק סע סָאװ ,ןייז ליצמו רמוש
 וצ ,קעדע וצ ,ןייפ וצ זיא ןעגניז רעסעב ןעק סע רעוו ,לעוד ַא

 ,לעוד א ףיוא ןעפורסיורַא הלילח ְךָאנ ךימ ןעק ןעמ ;ךילשנעמ

 עטטעוו יד רעכיז ךיא בָאה ןַאד סָאװ ,הּפצוח רהעמ טָאה סע רעוו

 .ןעריולרעפ

 ןענייז סעקטסירָאק יד ןעוו ,רהָאי עכילטע טימ קירוצ ,לָאמַא

 טַאהעג ךָאנ ןעבָאה םינזח עיַאנוואטסא יד ןוא רעגניא ןעוועג ךָאנ

 זיק טַאהעגנ טינ ךָאנ ןעבָאה ןערָאיטקַא יד ןוא ןעגניז וצ סָאװ טימ

 -רעפ ךילרעדירב ןוא ךילרעטסעווש ןעוועג טינ ןענייז ןוא ןָאינוי

 ןעררעה יד ןעבָאה ,סעקטסירָאק ןוא ןעטסירָאק יד טימ טּפינק

 םעד רַאפ ,ענהיב רעד ראפ טַָאהעג ץרא ךרד ל?לעסיב א ןעטסירָאק

 ןענייז עלא ןעוו ,רעבא טנייה .סרעשזדענעמ יד רַאפ ןוא םוקילבוּפ
 -סקלָאפ ןערהיפוצסיוא רעדָא ןעגניז וצ טַאטשנא ןוא ,רענייא יו

 ףרַאד ןעמ יוװ רעדָא ,לבמַאסנַא ןַא ןעטײברַאסיוא רעדָא ןענעצס

 ןעריזיטַאּפמיס ,סעכ ןיא ןייז רעדָא ךיז ןעהערפ ,ןענייוו רעדָא ןעכַאל

 -ניירא רעדָא םאזננַאל ןהעגניירא ,םהיא ןענענ ןייז רעדָא םענייא טימ

 ןעוהט --- ,סכילהערפ רעדָא סגירעיורט ןעגניז ,טעּפמיא טימ ןעפיול

 לעיּפשייב םוצ ןעמ ףרַאד .טלעפעג ייז יוװ ןעטסירָאק יד טנייה

 טלהעצרעד ןעמ רעדָא ,ןערעדנַא םעד רענייא ךיז טּפיינק ,ןענייוו
 ןרעדנַא םעד רענייא רעדָא ;טכַאל ןעמ ןוא ץיוו ןעגיד'הּפצוח ַא ךיז

 טגניז ,ָאמיסיטרָאפ ןעגניז ןעמ ףרַאד .גנוצ יד סיורא רָאנ טלעטש

 עכלעוו ,ענייא ָאלָאס ַא טנניז ; ןעבעל ןהֶא ןוא דנוזעג ןהֶא ןעמ

 רהיא ןופ ןעמ טכַאמ ,רערעדנַא רעד ןופ עמיטש ערעסעב ַא טָאה
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 .-בָארא יז טכוז ןעמ ןוא ןעגניזרעטנוא טינ רהיא ליוו ןעמ ,קזוח

 רהיא ןעמ טלעטש ,רענהעש ענייא טצנַאט ; ןָאט ןופ ןערהיפוצ

 טהערדרעפ ןעמ רעדָא ,ןעלַאפ לָאז יז ,סופ ַא רעטנוא ןעטסימוא

 .ןערידָאלּפַא טינ יז לָאז ןעמ ידכ ,ץנַאט םעד

 עגנוי ַא טּפַאכעגניײרַא ךיז רעדָא ןעלַאפעגניירַא לַאפוצ רעּפ זיא
 טוהט ןוא עמיטש ענהעש ַא טָאה עכלעוו ,עקטסירָאק ענהעש ןוא

 ןוא עיצַארג טָאה ,ןהעש טצנַאט ,ןערימַארג ךיז ןעק ,ןָא ןהעש ךיז
 םילובלב ,סקירט ענעדעישרעפ ךרוד ןעמ טכוז ,ענהיב רעד ףיוא ןח

 ענייא טינ ןוא ;רָאק ןופ ןעביירטוצסיורא יז ,סָאַאל-ןָאינוי ןוא

 .ןָאינוי-ןעטסירָאק יד ןופ ןעבעירטעגסױרַא ןיוש ןעמ טָאה עכלעזַא
 .ןערָאװעג ךָאנרעד ייז ןענייז סעסירטקַא יטעיירעוו עסַאלק עטשרע

 .ןָא ךיז טוהט ןעמ יוו

 רַאפ ,רהוא 7 זַא ,טנעמשזדענעמ ןופ טמיטשעב ןעוועג זיא סע

 ערעייז ןוהטנָא ןעמוק ךיז ןעטסירָאק יד ןעפרַאד ,גנולעטשרָאפ רעד

 יוא .גנולעטשרָאפ רעד וצ גיטרעפ ,טרימירגנ ןייז ןוא רעדיילק

 יד .רעטַאעהט ןעדעי ןיא טלעוו רעצנאנ רעד ייב ךיז טוי

 רעד זא ;טנעכערעב ןוא טמיטשעב רעבָא טָאה ןָאינוי-ןעטסירָאק

 ,ןוהטנָא ךיז רעטאעהט ןיא רענייז ַא 7 ןעמוק וצ סָאב ןופ גנַאלרעּפ

 -ַאבעד סָאד ןוא ןעגניטימ טכַאמעג טָאה ןעמ .שירעדרעמ וצ זיא

 עטרַאמס טימ טשימעגניירַא ךיז ןעבָאה סעקַאדזוה ךס ַא ןוא ,טריט

 רעלדעּפ-סגער רָאָאַּפ ַא ...ךעלציּפשרעביא עטקירדעגסיוא ןוא דייר

 עכילטע ןוא ןעבעגענ גנומיטשוצ ןוא גנוניימ רעייז ךיוא ןעבָאה

 יא םע ןוא ,טמיטשעגבָא סָאד ןעבָאה סרערהיפ רעפַאװַאדָאס

 גידנעּפַאלקוצ ןוא דנעה ענעביוהענפיוא טימ ןערָאװעג ןעסָאלשעב

 ןעפיולוצניירַא גונעג טייצ ךיוא זיא 8 בלַאה זא -- רעמַאה ן'טימ

 .ןײרַא רעטַאעהט ןיא

 ןערהירוצנָא ןעגַאװ סָאד טעוװ רעוו ! סולשעב זיא סולשעב ןוא

 ןיא ןייז ןעמ ףרַאד 7 ּךָאנ בלַאה זַא ,ןעבעילבעג זיא ? סולשעב ַא
 נינעוו זיא סע זַא ,ןעירשעגנ טָאה טנעמשזדענעמ סָאד .,רעטַאעהט

 עמַאד ַא ; עדנוטש עבלַאה ַא ןיא ןערעוו גיטרעפ טינ ןעק ןעמ ,טייצ

 ,ןוהטרעביא ןעצנַאג ןיא ךיז ,רָאָאה יד ןעסקיפ ,ןערימירג ךיז ףרַאד
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 -ניניילק ןייק טינ זיא סָאד ןוא) ךיז ןעצוּפ ,ךיז ןערימש ,ךיז ןערינש

 ./ ךָאנ בלַאה ףיוא ןעבילבענ זיא סע רעבָא ,(עמאד ַא ייב טייק

 ןעזעיד ְךָאנ ,ננולעטשרָאפ רעטשרע רעד ךָאנ דלַאב עקַאט ןוא

 ענינייא ,8 רַאפ ןעטונימ רָאֲאַּפ ַא ןעמוקענ עֶלַא ייז ןענייז ,געיִז

 ןייא טלעיּפשעג טָאה רעטכעקרָא רעד .8 ךָאנ ןעטונימ רָאֶאַּפ ַא

 -שזדייטס רעד ,ןעננאפנָא םוצ ןעננולקעג טָאה קָאלנ יד ,ערוטרעווָא

 סָאװ ,ּפערט ענרעצליה יד ןיא ןעּפַאלק ןעמונעג טָאה רעשזדענעמ

 ןעמ טָאה ...ןעננַאפנָא ףרַאד ןעמ זא ,סמור-גניסערד יד וצ ןערהיפ

 ,פעװיטש ןייא טימ ןוא ל?עטיה ַא ןהֶא רענייא : ןעפיול ןעמונעג

 ןהֶא ןוא סעצנָאװ ענעגייא ענייז טימ ,תואּפ רָאָאּפ ַא טימ רענייא

 רע טָאה טלעיּפש ןעמ סָאװ טסואוועגנ טינ טָאה רענייא ,דרָאב א

 רענייא ,לארענעג ןעשיסור ַא רַאפ ןָאטעגנָא דיסח ַא טאטשנַא ךיז

 עבלַאה ַא ןוא טיור קַאב עבלַאה ַא :םינּפ טרעימשרעפ ַא טימ

 ןופ ,לעטסייוו טעליּפשעגפיוא ןַא טימ ענייא ,ןעמַאד יד ...ץרַאװש

 ךָאנ לעדיילק עטשרעטניה סָאד ןוא טלעּפענקענוצ טינ ןעטניה

 טּפַאכעגפױרַא טָאה ענייא ; עטָאלב רעגיטכענ רעד ןופ טרעימשרעפ

 -פיוא טימ ענייא ; חלנ ןעשירָאטסיה ַא ןופ אנימָאד עטלַא ןַא

 ןעמעקרעפ וצ ךיז ןעסעגרעפ ןעבָאה רֶאָאֹּפ ַא ; ךיש עטלעּפענקעג

 ענהיב רעד ףיוא ןהענפיורַא ןעלָאז סע טאטשנא ןוא ,רָאָאה יד

 -סיוא ןעבָאה סָאו ןעיורפ 8 ףױרַא ןענייז ,ךעלדיימ עשידיסח 8

 ןיא שיפ יד ייב ןעננודעג ךיז ןעבָאה סָאו רעבייוו יוװ ןהעזעג

 םוצ טלעטשרעפ ךיז ןעבָאה סָאװ םיצל 6 ןוא ;טירטס רעטסעה

 ו .לאבנעקסַאמ

 ,םוקילבוּפ ן'רַאפ טקעּפסער ןייק ןעבָאה ייז : סע טהעג יוזא ןוא

 ןעבָאה סעציילּפ ערעייז רעטניה .ענהיב רעד רַאפ טקעּפסער ןייק

 -ליב ,ןָאינוי-סרעסערד ,ןָאינוי-רעקיזומ ,ןָאינוי-ןערָאיטקַא ןַא ייז

 ? ץרא-ךרד ָאזלַא ייז ןעפרַאד סָאװ וצ .ןָאינוי סרעשִא ןוא -רעטסָאּפ

 ןערימירג ,ןוהטנָא ךיז ,ןעצנַאט ,ןעגניז סָאװ וצ ,טקעּפסער סָאװ וצ

 ? ןָאינוי ַא ןעבָאה ייז ןעוו ,ןעלהיפטימ ,ןעלעיּפשטימ ,ךיז
 לָאמ עֶלַא רַאפ לָאמנייא טָאה טנעמשזדענעמ סָאד ןעוו ןוא

 ךילטקניּפ ןייז דעילגטימ סעדעי זומ 7 ךָאנ בלַאה זַא ,טגנַאלרעפ

 לָאז רעכלעוו ,ןעשנעמ ַא טלעטשעגקעװַא טָאה ןוא ,רעטַאעהט ןיא
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 רעד ןופ רעטעּפש ןעמוק טעוװ רענייא ןעוו ,ףױרַאד ןעסַאּפּפיוא

 ןעבָאה ,ןירַא רעטַאעהט ןיא ןעזָאלניײרַא טינ םהיא ןעמ לָאז ,טייצ

 -נייא ןייק לָאז ןיירא רעטַאעהט ןיא זַא ,דנַאה ןייא טכַאמעג עֶלַא ייז !

 ךיז ןעמ טמוק יוזא ןוא .ןעטייווצ םעד ןהֶא ןהעגניירַא טינ רעגיצ

 ןענייז עֶלא זיב ,זייווגיצנייא שזדייטס ןופ ריהט רעד ייב ןעמַאזוצ

 סע ןוא ,8 ךָאנ רעדָא 8 רענייז רעד ןיוש זיא ןַאד .ָאד ןיוש

 -רעפ ןוא גנולעטשרָאפ יד ןענָאזבָא רעדָא : רעשזדנעמ םעד טביילב

 סָאװ רָאק םעד ןעזָאלניײרַא רעדָא ,רַאלָאד טרעדנוה עכילטע ןערעיל

 ,טעּפירדרעפ ,טרעימשרעפ ענהיב רעד ףיוא ןהענפיורַא ַאקוד ליוו

 ,סרעללאק עגיטיוק טימ ןוא ךיש עגיצומש טימ ,דרעב ענעטָארד טימ

 .ןָאטעגנָא טינ ןוא טמעקרעפ טינ

 לֶָאמ א ךָאנ ןעקנעד סָאװ ,ןערָאיטקַא עשידיא ָאד ןענייז סע

 -נינעוו םא ,סרַאטס עסַאלק עטשרע טינ ןעוו .סרַאטס ןערעוו וצ

 עניילק רָאנ ךס ַא ָאד רעדעיוו ןענייז סע ; עסַאלק עטייווצ ןעטס

 עסיורג ןיוש ןענייז ייז זא ,ןייא ךיז ןעדער עכלעוו ,עטנעלאט

 עכלעוו ,יד טָא --- .טינ לזמ ןייק ןעבָאה ייז רונ ,סרַאטס ענידלַאװעג

 ן'רַאפ טקעּפסער ןעכלעוו ךָאנ ןעבָאה עזעיד ,סרַאטס ןערעוו ןעליוו

 ,רעבא ערעדנא יד ; טדנוק רעד רַאפ ,ענהיב רעד רַאפ ,םוקילבוּפ

 ןעלעוו סרַאטס ןייק זַא ,לזמ רעיינ טמיטשעב ןיוש ןעסייוו עכלעוו

 טָא -- טינ ךיוא ןערָאיטקַא עטונ ןוא ,ןייז טינ לָאמ ןייק ןיוש ייז

 ןעיוב יד ,ןעריולרעפ טקעּפסער םעד ןעצנַאג ןיא ןיוש ןעבָאה יד

 : : .ןָאינוי רעד ןופ סעציילּפ יד ףיוא

 ַא רעדָא ערענעלק ַא ,עלָאר ַא טגעירק רענייא ; ?עיּפשייב םוצ

 ,ןָא טינ יז טקוק רע : זיא טוהט רע סָאװ עטשרע סָאד .ערעסערג

 -עפַאק ַא ןיא ץעגרע עלָאר יד טרעילרעפ רע ,סיוא טינ יז טנרעל

 ,עבָארּפ רעד וצ טמוק רע ןעוו .יז טנעירק רע יוװ ךיג יוזא ,לעזייה

 ןייז טינ ןעק ,טלעיּפש רע סָאװ טינ סייוו ,טינ טרָאװ ַא רע סייוו

 .עסעיּפ רעד ןיא טסייה רע יוזא יוװ טינ וליפא סייוו רע ,רעטקַארַאק

 ְךֶאנ סייוו רע ןוא עבָארּפ עטצעל יד ןיוש טכַאמ ןעמ : רהעמ ךָאנ ןוא

 .עסעיּפ רעד ןופ גנולדנַאה יד ,טעשזוס םעד טינ

 שנעמ ַא סָאד טכַאמ יוװ ,שטייטכ : םהיא טגערפ ןעמ ןעוו ןוא

 בָאה ןָאינוי ַא :רע טרעפטנע ? ענהיב רעד ןופ ןוא ךיז ןופ קזוח
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 רעשזדענעמ רעד טעװ ןוא ?ןענעירק ךיא לע סעשזדייו ? ךיא

 ןעקישניײרַא ךימ ןעמ טעװ ,ןערישזאננע טינ רהָאי ַא רעביא ךימ

 .יד א יס רעּפ
 טמוק ןעפָאלש סָאד .טפָאלש רע ,עבט ַא טָאה רערעדנַאנַא

 רעדָא ,טייקכַאוװש ַא ןופ רעדָא ,טייהקנַארק ַא ןופ טינ הלילח םהיא

 טכַאמ הירפ רעד ןיא : טושּפ רָאנ רונ .ןיינ ,טײברַא רערעווש ןופ

 ,רעקיוּפטדאטס לעסיב ַא ןעמ טלעיּפש עבָארּפ ךָאנ ,עבָארּפ ןעמ

 עלעסיב ַא ןעלעיּפש ן'כָאנ ,ןעלעיּפש ןעמ טהעג רעקיױוּפ ן'כָאנ

 יולב לעמיה רעד טרעוו סע זיב ךעלטעּפש ױזַא עקַאט ,רעקיוּפטדאטס

 ןוא ןעסַאנ דייס טסיא יד רעביא ןערעיצַאּפש סנעגָאוװ-ךלימ יד ןוא

 ןייז טנעקעג רשפא ןעטלָאװ סָאװ) טייל עגנוי ןוא ךעלדיימ עכנַאמ

 טהעג טלָאמעד -- טיײברַא רעד וצ ןיוש ןעהעג (ןערָאיטקַא עטוג

 .םייהַא טשרע רָאיטקַא רעד

 רע טמוק ןיהואוו ןוא .סיוא-גָאט ,ןייא-גָאט סע טהעג ױזַא ןוא

 -ייב םוצ ,טָאה רע ןעוו ןוא .,ןירַא רעטַאעהט ןיא -- ? ןעפָאלש

 -רָאּפ רעד יוװ דלַאב ,טקַא םעד ןָא טננַאפ רע סָאװ עלָאר ַא ,לעיּפש

 רע טָאה ןַאד ןוא רעטרעוו עכילטע בָא טדער ןוא ,ףיוא טהעג גנַאה

 ןעק סָאד סָאװ ,טקַא ןופ סולש םייב טירטפיוא ןעטסקענ םעד

 רע ? רע טוט עשז-נ:ָאװ ,טונימ 20 רעדָא עדנוטש עבלאה ַא ןרעיוד

 ץעגרע ,שטנָאל ַא ףיוא רעדָא ךעלקנעב רָאאֹּפ ַא ףיוא וצ ךיז טנעל

 ,םויראניס םעד טרהיפ סָאו םעד טעב ןוא ,םור יטרעּפָארּפ ַא ןיא

 ,רָאיטקַא רעד זַא ,רָאפ ךייא טלעטש ,ונ .ןעקעוופיוא םהיא לָאז רע

 ַא טימ רחוס ַא ,דיא רעכייר ַא ,ס'לעווייפ על'המלש טלעיּפש סָאװ

 םייב ןעפיולניירַא ףרַאד לעמיירטש ַא טימ תואּפ ןוא דרָאב רעסיורג

 ַא ןיב ךיא :ננוגערפיוא ןוא סעכ טימ ןעיירשסיוא ןוא טקַא סולש

 םינייד ,םינבר טימ טּפינקעגסיױא זיא החּפשמ ןיימ ,הרות לעב א דיא

 ךיז לָאז ןהוז ןיימ זא ,ןעזָאלוצ טינ לע ךיא ,ןעדיא עטוג ןוא

 רעווש תואּפ ןוא דרָאב ןיימ ייב ,רעטכָאט רעייא טימ ןייז ךדשמ

 ס'לעווייפ על'המלש בר טלעיּפש סָאװ ,רָאיטקַא רעד ןוא --- סע ךיא

 יד ןופ ,רעקיוּפ ןופ ט'מולח'עג ןוא ןעפָאלשענ טייצ עצנאג יד זיא
 -פיוא רע טַאה תואּפ יד טימ רדָאב יד ,סעסייא ןוא סניווק ,עגינעק

 א טיג רערהיפ-םיוראניס רעד ןעוו ןוא ,לעקעלפ ַא ףיוא ןעגנַאהעג
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 ןעטונימ 8 רשפא ןיוש טהעטש ענהיב יד ,ףיוא העטש :; יירשעג
 ןוהטוצנָא רָאיטקַא רעד טסעגרעפ ...ריד ףיוא טרַאװ ןעמ ,גידייק

 טאטשנא ןוא ,ענהיב רעד וצ טפיול ןוא תואּפ ענייז ,דרָאב ןייז

 רעטסנעפ ַא ךרוד ןיירַא רע טכעירק ריהט רעד ךרוד ןהעגוצניירַא

 םיצולּפ .עגינעק טימ סניווק ,זיוה לופ ַא בָאה ךיא ; טיירש ןוא

 רע ,ןערָאיטקַא יד ,ענהיב יד ,םוקילבוּפ סָאד ךיז רַאפ רע טהעזרעד

 טכיזעג ן'רַאפ ּפַאכ א ךיז טיג רע ;סָאװ טינ סייוו ןוא ןעדעד ליוו
 עי בר טאטשנא ןוא ,טינ תואּפ ןייק ,טינ דֹרָאב ןייק רע טָאה

 עשידיזח ןיא טַאדלָאס רעקסוװעיַאלָאקינ ַא טהעטש ס'לעווייפ

 .רעדיילק

 רענייא רונ זיא סָאד ? ןעלעטשרָאפ סָאד ךייא רהיא טנעק

 טָאה רענייא !ךס ַא ,ךס ַא ָאד זיא סע .ןעטקַאפ עניילק יד ןופ

 ַא ,תיבה לעב ןעשידיא ַא ןופ עלָאר א ןענעירקעג גנַאל טינ טשרע
 ןעגָארט טפרַאדעג טָאה רע .ןעדיא םענעהעזעגנָא ןַא ,רשוע ןעסיורג
 ענעדייז ענייר ַא ,ןטק תילט םענהעש ַא ןוא ןעקָאז ןוא ךיש עסייוו

 ,ּפָאק רעסיורג רענהעש ַא ,לעמיירטש ַא ,עטָאּפַאק ענעסעלטַא רעדָא

 .ןעדיא ןעלבַאטקעּפסער ןעכייר םעד ןעלעטשרָאפ לָאז רע ,ץרוּק
 ךיש עשינַאקירעמַא עלעג רֶאָאּפ ַא ןָאטעגנָא טָאה רעבָא רָאיטקַא רעד
 סָאװ ןעזיוה-רעמוז עלעה ענענייא ענייז ,טירטכ ןיא טגָארט רע סָאװ
 דנעלייא ינוק ןיא רעדָא םי םייב שטיב יײװָאקַאר ןיא טנָארט ןעמ

 םעד טימ רעללאק ןעשינַאקירעמַא םענענייא ןייז ; סעסייר יד ייב :

 טָאה דרָאב יד ;ןיּפ-דנַאמייד הושדזרָאה ַא טימ יַאטקענ ןעטיור

 לָאז זע זַא טרימירגוצ ןוא טייז רעד ןופ טּפעלקענוצ טינ ךיז רע
 ןייז ףיוא דרָאב ַא ןָאטעגנָא ױזַא טָאה רונ ,קיטש ןייא יוװ ןהעזסיוא

 ןעטלעּפוטשעג ןייז ףיוא קורַאּפ יד ןָאטעגנָא ; םינּפ ןעטרימירג-טינ
 ץענרע ךיז טכאמ סָאװ רענייא יו ןהעזענסיוא טָאה רע ןוא ,ןרעטש

 . רעשזדענעמ רעד ןעוו ןוא .תירב ַא ףיוא רעדָא הנותח ַא ףיוא שירַאנ

 ןופ קזוח וטסכַאמ סָאװ רַאפ : ןעירשעג גָאטהעװצרַאה טימ טָאה

 רעווענ : טרעפטנעעג רע טָאה ? ענהיב רעד ןופ ,םוקילבוּפ ןופ ,רימ

 ,ןעלהָאצ ןעפרַאד יַאס יו יַאס רימ רהיא טעוו סעשזדייוו יד ,דניאמ
 .ןָאינוי ַא בָאה ךיא
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 .םיוט סנַאמצנַאט ףיוא

 .(ןערהערט טימ עקסערָאמוה ַא)

 גיבייא ףיוא טנענעזענבָא ךיז טָאה רָאיטקַא רעשידיא א ךָאנ

 רעלעיּפשיוש ןעגעלָאק יד טימ ,םוקילבוּפ םעד טימ ,ענהיב רעד טימ

 .טייל-ןָאינוי רעדירב ןוא

 יד 0 ןעטסיירט -- ןָאינוי רעד ןיא רענינעוו רעיירש ַא

 .רערהיפלעדער

 -- סלָאה קיזומ ןוא ערעטַאעהט יד ןיא רעגינעוו רעקימָאק ַא

 .רעכַאמ-ןעטעלּפוק ןוא רעקימָאק עכנַאמ ךיז ןעהערפ

 טרַאו יוזא ןוא ןעטייוצ םעד רענייא ןייא טננילש ױזַא

 ראפ ןעכַאמ ,געוו םעד ןעטערטבָא םהיא לָאז רעטייווצ רעד ,רענייא

 ראלָאד רָאּפ ַא ךָאנ ןעגירק ,רעסעב ,רעמעווקעב ,ץַאלּפ רהעמ םהיא
 יוזא ןוא ,סע טהענ ױזַא .ןובשח סמענעי ףיוא -- ךָאו א רהעמ

 טרעמַאלק ןוא טפּפמעק שנעמ רעד יוװ גנַאל יוזא ,ןעביילב סע טעוו

 .ןעבעל םעד ןיא ךיז

 עניצרעהכייוו רָאָאּפ ַא ;ןעצכערק ,ןעצפיז ןערָאיטקַא

 -ןָאינוי עסייה ץנַאנ עכנַאמ ,ךיוא ןערהערט רֶאּפ א טינ ןעועלַאשז

 ,ןָאטעג העוו ןעבעל םייב םענעברָאטשעג םעד ןעבָאה סָאװ ,רעדירב

 וצ זיא סע רעבא ,ןעכַאמ טוג טלָאװעג ןעטלָאװ ייז .הטרח ןעבָאה

 : ...טעּפש

 -רָאטשעג םעד ןעבָאה סָאװ ,סרעשזדענעמ-ןערָאיטקַא עכנַאמ

 ,טנירדעינרע ןוא טנידיילעב ,טקיטשעג ,טקירדעג ןעבעל םייב םענעב

 ןעשטעווק ,ענעימ ענירעיורט ַא ןעכַאמ ,ּפעק יד טימ ךיוא ןעלקָאש

 -עפַאק ןיא ןענעלָאק הרבח יד ראפ ןעזייוו ןעליוו ןוא ,ןענייוו םוצ ךיז

 ןופ ,רעצרעה ענרענייטש ןעבָאה ייז ,טנָאז ןעמ שטָאכ זַא ,זיוה

 .טרהירעג ייז ןענייז ןעגעווטסעד

 .ןאמצנַאט םענעזעוועג םעד ןופ תונורסח עלַא טסעגרעפ ןעמ

 רונ טלהעצרעד רעדעי .דניירפ עטונ ןערעוו םיאנוש עֶלַא

 טָאה רע סָאװ ,ןעטַאהטלהָאװ יד ,תובוט יד ,תודימ עטוג ,תולעמ

 עמירָא רַאפ טלעיּפשעג טָאה רע סָאװ ,ןעטיפענעב עיירפ יד ,ןָאטעג
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 סָאװ ,ןרעדנַא םעד רענייא טלהעצרעד ןעמ .עדנעדייל ,עקנארק

 -רוטַאנ ןוא ךילריטַאנ יוװ ,ןעוועג זיא רע רעלטלניק רעסיורג ַא ראפ

 ןוא סיורג וו ;עלָאר ענעי ןוא יד טלעיּפשעג טָאה רע  יירט

 ענייז טנייה .ענעצס רענעי ןוא רעד ןיא ןעוועג זיא רע ןעבַאהרע

 ,סעשטעקס יד ,ןעגנולהעצרע ענייז ,ןעציוו ענייז ,ןעגניז ןעטעלּפוק

 טָאה רע עלעעז עלעדע ןַא רַאפ סָאװ -- ןעבעירשעג טָאה רע סָאװ

 .טַאהעג

 טשרע ןעבָאה ?ָאװ ,ןעּפיל עבלעז יד ןעלהעצרע ןוא ןעגָאז סָאד

 םעד ףיוא טדערעג ןוא טגָאזענ סעטכעלש ןוא סעזייב ןעטכענ

 -צנַאט רענידעבעל רעד טָאה ןעטכענ טשרע ןַאמצנַאט ןענידעבעל

 טנעקעג טינ ,ןענניז טנעקעג טינ ,טנעלַאט ןייק טָאהעג טינ ןַאמ

 סע סָאװ ,רעטקַארַאכ ַא טכייה סע סָאװ ןענַאטשרעּפ טינ ,ןעביירש

 -- רעזייב ַא טסיינ ןיא ,ןעוועג שנעמ רעטכעלש ַא ,ענעצס ַא טסייה

 .קַאילאּפ ַא

 ואוו ,טרעמיקעג ךיז טָאה רעלעיּפשיוש ןעגעלָאק יד ןופ רעוו

 -ערעטניא ךיז טָאה רעוו ? יוזא יוװ ,ןעמעוו ייב ,טנהָאװ ןַאמצנַאט

 ? ןעבעל וצ נונעג ןַאמצנַאט טָאה יצ ,ןעסיוו וצ טריס

 !טינ בעקכייי

 ןופ רעטערב עטעקַאנ יד ףיוא טנעיל ןַאמצנַאט ןעוו ,טנייה

 ,זיוה-טנעמענעט טירטס קלָאפָאק ַא ןיא רָאלּפ ןעטירד ןעניצומש ַא

 ךעלקיטש עטעלַאיוװרעפ ,עטלעמישרעפ עכילטע טימ טעבעגרעטנוא

 ןיא ,ּפערט יד ףיוא .,לופ זיוה סָאד טרָאד זיא טנייה --- ,יורטש

 ,דניירפ-ןעשנעמ טלעמַאזרעפ ןענייז ןעסיורד ןיא ןוא סלָאה יד

 טיימיטישזדעל ,סרָאטקע יטעיירַאװ ,רעלעיּפשיוש ,ןענעלָאק ,םירבח

 -נוטייצ עשידיא ןופ סרעטרָאּפער ,סרַאטס ,סרעשזדענעמ ,סרָאטקע

 .וו.ז.א ,סַאנָאדַאמירּפ ,סניטערבופ ,ןעניטסיטַאמַארד ,רעקיטירק ,ןעג

 ,ןערהערט ךיז טשיװ ןעמ ,ןעניוא יד רַאפ ךעלכיט טלַאה ןעמ

 רעד טימ טימ טנייוו ןעמ ןוא טצכערק ןעמ ,ּפעק יד טלעקַאש ןעמ

 -נייא לעקנייב ַא ףיא טציז עכלעוו ,הנמלא רעגנוי רעמירָא

 -נעמַאזוצ טימ ,טרעטעמשוצ ,ןעכָארבוצ ,טרעביושוצ ,טרעקיוהעג

 סָאװ ,ןעגיוא עטנייוורעפ ,עטיור-טולב טימ ןוא דנעה עטמעלקעג
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 ַא טימ טקעדענוצ טנעיל סָאו ,שנעמ לעטניב םעד ףיוא ןעקילב

 : טלעמרומ ןוא ,קעד עצרַאוװש

 ןייד ,בייוו ןייד טזָאלענרעביא וטסָאה ןעמעוו ףיוא ,ןַאמצנַאט ,

 ןעבָאה םירבח ענייד ! םענייק ,םענייק טינ ךָאד בָאה ךיא ...? דניק

 ןעוו ןעסענרעּפ יאדוא ךימ ייז ןעלעוו ,ןעבעל םייב ןעסעגרעפ ךיד

 +! טיוט טויב וד

 ןעכערב עֶלַא -- ,ןעטסירָאכ ,ןערָאיטקַא ,סרעשזדענעמ ,סרַָאטס

 ןעטכארט ןעשנעמ עניטייז ןוא ,הנמלא רעד טימ הֹלִלי ַא ןיא סיוא

 ,ןעשנעמ ןענייז סָאד טֶא !דניירפ עטונ טסייה סָאד טָא :ךיז
 -רעפ סע טניימ סָאד טָא !ןַערעדנַא םעד ראפ רענייא ןעבעל סָאװ

 יוזא סע ןעּק ןעד רעוו ,םורָאװ ! שנעמ ןוא שנעמ ןעשיווצ גנוגינייא

 טינ ןעוו ,קילננוא ןא ןעלהיפטימ ןוא ןעסיגרעפ ןערהערט לעיפ

 ...? רעדירב עטגנינייארעפ ,ענעגייא

 ןענייז סע .ןעניוושעג טינ יאדוא ןעבָאה ןעטַאנעלעדדןָאינוי

 יטעיײרַאװ יד ייב ןענניטימ לעשעּפס ןערָאװעג ןעפוררעפ דלַאב

 יד ייב ,ןעטסירָאכ יד ייב ,סרָאטקע טיימיטישזדעל יד ייב ,רָאטקע

 זיא עטאבעד עצרוק א ךָאנ ןוא ,סנָאינוי ערעדנַא יד ןוא סרעסערד

 ןופ םענייא דובכ ןעבענבָא ףרַאד ןעמ זַא ,ןערָאװעג ןעסָאלשענ

 םייב ךיז ןעלדנַאהעב רימ יוװ ןעסיוו טינ טלעוו יד לָאז ,ערעזנוא

 ...ןעבעל

 סרָאטּקע יד רַאפ סעשזדיררעק 20 ; ןענָאלשעב זיא סע ןוא

 -רעק 10 ;ןָאינוי יטעוירַאװ יד רַאפ סעשזדיררעק 25 ; ןָאינוי

 .ענירביא יד רַאפ סעשזדיררעק 24 ; סרעסערד יד רַאפ סעשזריר

 רעד ןיא יא ןענניז ןלעוו ןעטכירָאכ ,גנונדרָא ןעטלַאה ןעלעוו סרעשֶא

 .םלוע תיב םעד ףיוא ןוא ,קירב רעד ייב ןוא ?ללָאה ןיא יא ןָאינוי

 ָאד זיא'ס) ,רעהירפ ןופ טגרָאזעב ןעוועג ןיוש ןענייז סנָאטָאב

 ןופ סרושטקיּפ טימ סנָאטָאב טיירגעגנָא טלַאה סָאװ ,ןַאמ-הרבח ַא

 ןוא ,(דייס טסיא רעד ןופ ןעדיא עטנענימָארּפ ןוא ןערָאיטקַא עֶלַא

 ןופ ןעסַאנ יד רעביא תמ םעד ןעמ טרהיפ דַארַאּפ סיורג טימ

 םלוע רעסיורג ַא .טנייוו ןעמ ,רעדעיל-רעיורט טגניז ןעמ ,קרָאי וינ
 -תיב םעד ףיוא .עדַארַאּפ עדנעהעגייברַאפ יד גירעיורט ךָאנ טקוק

 ,השרד יד ,ןייז רבקמ סָאד .רעסערג ךָאנ רעיורט רעד טרעוו םלוע
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 ןופ ןענייוו סָאד ,הנמלא רעד ןופ רעמָאי רעד ,ןענָאז שידק רעד

 ,ןעטָאירטַאּפ-רעטַאעהט ,סרעשזדענעמ ,רעדירב-ןָאינוי ןופ ,עדניירפ

 וו .ז .א וו א .א

 ןייז ןענַאמצנַאט ףיוא ןעפרָאוװעגפיורא -- רעביארָאפ זיא סעלא

 טהעג ןעמ ,ךיז טהענוצ םלוע רעד .טמוק םהיא סָאװ ,דרע הנּתמ

 ןעמ ,םיתמ ןענעלָאק ענירביא יד וצ ןערעוו רהָאוװעג ךילנהעוועג

 ,עדלימ עֶלַא ןערעוו טרָאד -- הקדצ טלייהט ןעמ ,ס'אלמ טכַאמ

 .תוקדצ-ילעב ,רעצרעה עכייוו ,עטוג

 ךאֹנ ,רעיירפ רהעמ ןוא רהעמ לָאמ עלַא ,זייווכעלסיב רָאנ

 א ןענָאז וצ ךיז ןעמ טביולרע ,ןעניוא עטנייוורעפ עסַאנ טימ

 ךָאנ ךיז טמהעש ןעמ ,המכח לָאה-קיזומ א ,ץיוו ןעשילארטאעהט

 כַאל ןעמ רָאנ ,םינּפ סָאד טשטיינקרעפ ןעמ ,יירפ ןעכַאל וצ וליפא

 .טכַאל ןעמ ןוא ט- עגרעפ ןעמ

 ,עמשטערק ַא ןיא ןיירַא גָאטהעװ-ץרַאה רַאפ ןעמ טהעג דלַאב

 טקנירט ןעמ ,ןעשיט עניצומש עננַאל יד ייב סיוא ךיז טצעז ןעמ

 ,רעייא ןוא רעטוּפ ,ענעטעמס ,זעק טימ טסייברעפ ןעמ ,ןעפנַארב

 טלייהט ןעמ ; ןָאינוי רעד סערגָארּפ ןוא ךיז רהָאי עננַאל טשניוו ןעמ

 יד ןָא ךיז טנָאמרעד ןעמ ,עבָארּפ טלעטשעב ןעמ ,ןעלָאר ןייא

 -צנַאט רענעזעוועג רעד ?ָאװ (רעטרעוו עטרעטנָאלּפרעּפ) סעבלָאב

 .עסעיּפ רעד ןוא רעד ייב טכַאמעגנ טָאה ןַאמ

 ,ניציוו ןענייז סָאװ ,ןעכַאז ךָאנ ןוא ךָאנ ןענעוו טדער ןעמ

 םעד ,רעיורט םעד טספענרעפ ןעמ ןוא טכַאל ןעמ ןוא ,ךילרעכע?ל ןוא

 עבָארּפ טכַאֿפ ןעמ ,םייהַא טרהָאּפ ןעמ .םימותי יד ,הנמלא יד ,תמ
 .ןאמצנאט ָאטינ ! אש -- סיוא ,ןיוש ןוא --- סעשזדיררעק יד ןיא

 ןעוועג סעּפע זיא סָאװ : ןיילַא ןענַאמצנַאט ןענעוו טצעי ןוא |

 סָאד טקירדעג םהיא טָאה סעכלעזַא סָאװ ? ןענַאמצנַאט טימ

 גָאװו ? המשנ ןייז טסערּפענ טָאה גָאטהעוװ ַא רַאפ סָאװ ? ץראה

 -ענ ננולצולּפ ױזַא זיא ןַאמצנַאט סָאװ ,עכַאזרוא יד ןעוועגנ זיא

 ? ןעברָאטש

 רעניטסול-סנעבעל ַא ,שנעמ רעדנוזעג ַא ןעוועגנ זיא ןַאמצנַאט

 -הרמ ,טרעיורטרעפ ןהעזעג טינ לָאמנייק םהיא טָאה רהיא .שנעמ
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 נידנעטש ,ןייר ,רעביוז רעמיא ,טעדיילקעג טענ רעמיא ,גיד'הרוחש
 .נידעבעל ןוא גיטסול ,ץיוו ןוא רָאמוה טימ נידנעטש ,גידנעכַאל

 ףיוא טנַאלקעב טינ ךיז לָאמנייק ,ענַאל ןייז טנייוועב טינ לָאמנייק

 ןעגעלַאק יד טימ טלעציוועג ךיז ,עבָארּפ ייב ןעוועג --- ,לַאזקיש ןייז

 ןעריזומַא וצ טעטיירעברָאפ ךיז ,טצנַאטעג ,ןעגנוזעג ,רעלעיּפשיוש

 .טסענ ?לָאה קיזומ יד ןעכַאמ ךילהערפ ןוא

 -טורא ,רעמיצ ןיא ךיז וצ ןיירַא ,םייהַא קעװַא ןַאד זיא רע

 לעסיירט ַא ,ןעניוא יד טצַאלגרעפ ,דניק ןוא בייוו ןייז ןעמונעג

 .ןיוש ןוא --- רעּפרעק םעד ןָאטעג

 ץראה יד טָאה ןענַאמצנַאט  ייב זַא ,טנָאז רָאטקָאד רעד

 ךיז טָאה רע .ץראה דנוזעג ַא טַאהעג טָאה ןַאמצנַאט .טצַאלּפעג

 זא רעדָא ,ץרַאה סָאד העוו טוהט םהיא זַא ,טנָאלקעב טינ לָאמנייק

 ןעק ןעמ עכלעוו ןופ ,טייהקנַארק עכילרהעפעג ַא ןופ טעדייל רע

 ןופ ןוא טלעוו רעד ןופ ,רעדניק ןוא בייוו ןופ ןעדייש ךיז ךינ ױזַא

 .רעייהט ןוא בעיל ױזַא זיא ןעשנעמ םעד סָאװ ,סעֶלַא

 ןהעזענ םהיא ןוא זיוה ןיא ןענַאמצנַאט וצ ןיירַא ןיב ךיא ןעוו

 ,רָאּלּפ ןעטקעדעב טינ ,ןעטעקַאנ ,ןעניצוטש םעד ףיוא ןענעיל

 ענרעצליה ,ענעכָארבוצ רעיפ יד ,שטנָאל םענעסירוצ םעד ןהעזעג

 עטעוועקַאילבעגבָא ענרעזייא סָאד ,שיט ןענידלעקַאװ םעד ,ךעלקנייב

 { ָאד ,ןעוויוא ן'פיוא ךעלּפעט ענידעל רָאּפ יד ,םור-דעב ןיא ?עטעב

 -צנַאט ןופ רעדליב יד דנעוו יד ףיוא ןוא ,דנעלע םעד ,טייקמירָא

 ,יושרַאװ ןיא טריפַארנָאטָאפ ,ןענָאיציזָאּפ ענעדעישרעפ ןיא ןענַאמ

 עטנעקירטרעפ עכילטע ןוא ,רעטַאעהט ןעשידיא ןופ רָאטקעריד סְלַא
 . טָאה ןאמצנַאט ןעוו ,ןעטייצ ענילָאמַא יד ןופ עצנערק-ןעמולב

 סָאד טָא -- רעקימָאק רעטשרע סלַא עלָאר עסיורג יד טלעיּפשעג

 .טיוט ס'ןַאמצנַאט ןופ עגארפ יד טרעפטנערעפ רימ טָאה סעֶלַא

 רעטייוו טנעקענ טינ טָאה רע לייוו ,ןעברָאטשענ זיא ןַאמצנַאט

 .טייצ עטצעל יד טבעלעג טָאה רע יוװ ,עדנעטשמוא יד ןיא ןעבעל

 -טירט ןוא טירש ףיוא לאזקיש ןופ ּפעלק ןעגָארקעג טָאה ןַאמצנַאט

 .רעױשרַאװ ןופ רָאטקעריד רעד ,רעקימָאק רעסיורג רעד ןעוועג זיא רע

 ןעווענ ןיא -- ,דובכ ןוא םוהטכייר טַאהעג ,רעטַאעהט ןעשידיא

(66) 



 םהיא ייב סָאד טָאה טייצ יד .לארעביא טעטכַאענ ,טצעשעג

 .ןעריולרעפ סעלא סָאד טָאה רע .;ןעמונעגקעוַא

 טבעלעג ןוא ,ַאנָאדַאמירּפ עסיורג ַא ,יורפ ַא טַאהעג טָאה רע
 .ןענוגרעפ טינ םהיא ןעגעלָאק רעדירב ןעבָאה ,ךילקילג

 יז ,טריזַאטנַאפ טָאה רע עכלעוו ןופ ,רעדניק טַאהעג טָאה רע

 ןופ קעװַא ,ייז רַאפ ןעוועג ריקפמ ךיז ,טעװעדָאהעג ייז ,טבעילעג

 טָאה ןעמונעגוצ --- ןערָאלרעּפ ייז טָאה רע  .ייז בעילוצ דנאלסור

 .ייז ןעמ

 רעטַאעהט ןעשידיא ַא ןיא רעלעיּפשיוש רעטונג ַא ןעוועג זיא רע :
 ןעועג זיא ןוא עלָאר ענהעש ַא טלעיּפשעג טָאה ,קרָאי וינ ןיא
 םהיא ןוא דלעפ סָאד טכַאמענ גנע םהיא ןעמ טָאה -- טבעילעב
 רימ ןעפראד ןעסע .טינ ץַאלּפ ןייק וטכָאה זנוא ייב :טגָאזענ
 ...ןולַא רימ ןעליוו ןעבעל -...ןַײלַא רימ ןעליוו דובכ ..י +

 -דעיל גניִז ; ךעלטערב יד ףיוא ץנַאט -- העג ,ןַאמצנַאט ,וד

 ..טנינייארעפ ,ןָאינוי ַא ןענייז רימ ,סללָאה רעיב יד ןיא ךעל
 ! העגנ --- סויד ןייק ןעלהָאצ טינ טסנעק ןוא עלעטש ןייק טינ טסָאה

 םעד ףיוא געי .עטימ רעזנוא ןיא ןעטלַאה טינ ךיד ןענעק רימ

 ,רושטינרָאפ ענעכַארבוצ טימ ,טירטס קלָאּפָאס ןיא רָאלּפ ןעטירד

 ראפרעד .ץרַאה ןעסירוצ ַא טימ ןוא המשנ רעטנַאטהעוװ-וצ ַא טימ

 ןוא עדַארַאּפ ַא ןעכַאמ רימ ןעלעוו ,ןעברַאטש טסעוװ וד זא רעבא
 .היול ןייד וצ סעשזדעררעק ןיא ןערהָאפ
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 סָאד ןוא טלעווזור טנעדיזערּפ
 עלעצעק

 .(עקסערָאמוה עטסנרע ןַא)

 | ."ץַאק א טעטער טלעווזור טנעדיזערּפ,
 -נערלעה יד : גנוטייצ א ןיא רעטרעוו עכילטע יד טָא גידנעזעל

 -זור טנעדיזערּפ רעזנוא ןופ ץרַאה עגיד'תונמחר סָאד ןוא ןעטַאהט

 ןוא ץאק ַא טעטערענ ןוא ןעוועג שפנ רסומ ךיז טָאה רע יוװ ,טלעוו

 -ינ א זיב ,קָאלב עכילטע ץַאק רעטעטערעג רעד טימ ןעגָארטעג ךיז

 ,טנָאזענוצ ןוא ןעטעבענסיוא םיוק םהיא ייב ץאק יד טָאה עטרעג

 גנוטכַא ,ןעלדנַאהעב טוג (טנעדיזערּפ םעד טינ) ץַאק יד טעװ יז זַא
 / גיוא סָאד יװ ,דניק ןעגייא ןַא יו ןעטיהבא יז ןוא רהיא ףיוא ןעבעג

 : ...ּפָאק ןיא
 . -רעפ יד ןופ טנעדיזערּפ רעזנוא ןופ טַאהט עשידלעה יד טָא

 ןיפ אזא סעּפע טכַאמעג רימ ףיוא טָאה ,ןעטַאַאטש עטגינייא

 טנעקענ טינ ?אפ ןייק ןיא ךימ בָאה ךיא זא ,גנוקריוו עגידריווקרעמ

 .להיפ ךיא סָאװ ןעביירשפיוא טזומענ ןוא ןעטלאהקירוצ

 -ייארעפ יד ןופ טנעדיזערּפ רעד ? רעוו ןוא ! ץַאק ַא טעטערעג

 ? סָאװ ראפ ןוא ! ןעטַאאטש עטנינ

 ןוא ןענָארטרעּפ טנעקענ טינ טָאה ץרַאה טונ ?עדע ןייז ....לייוו

 -ַאּפנָא ןעלָאז דניה ייווצ זא : החיצר עדנעיירשלעמיה אזא ןעהעזוצ

 טימ ןעשטּפאט סע ןעלָאז ןוא עלעצעק ןיילק ךַאװש ַא ףיוא ןעל

 -נוא סָאד ןוא ןעסייב ןוא ןעסייר סע ןעלָאז ,סיפ עשיטניה ערעייז

 ןענילייה םעד טימ ןעשימסיוא ךיז לָאז טולב עשיצעק עגנידלוש

 .ןעטירטס רענָאטננישאוו יד ןופ ביוטש

 ץַאק עכאווש א יוװ ןעהעזוצ טנעקעג טינ טָאה טנעדיזערּפ רעד

 : ןעסָאנרעּפ טרעוו טולב רהיא ןוא דניה עסיורג 2 טימ ךיז טלעגנאר

 גנַאל ױזַא ןעקעטש ןייז טימ טָאה רע ; טשימעגניירא ךיז טָאה רע
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 . סָאד טזָאלעגבִא ןעבָאה ייז זיב ,דניה עקסנַאגילוה 2 יד ןעגָאלשעג

 טצישעב סע טָאה רע ,טעטערעג סע טָאה רע ןוא ....עלעצעק עכַאװש

 ,םייה עטוג א טימ טגרָאזעב ןוא

 ? טַאהט עגיצרַאהטונ א ,עלעדע ןַא טינ סָאד זיא

 ףיוא טשרעה רשוי ןוא תונמחר זא ,זייוועב ַא טינ סָאד זיא
 ? טלעוו רעד

 ? רעוו ןוא ! תונמחר ןעמ טָאה ץַאק ַא ףיוא

 ! ןעטאאטש עטנינייארעפ יד ןופ טלעווזור טנעדיזערּפ רעד

 -ָאלש טלעטשעג ךיז טָאה אקירעמא ןופ טנעדיזערּפ רעד : ןיילא רע

 -פליה ,עכַאװש ַא טצישעב ןוא דניה 2 טימ טירטס ןעטימ ןיא ןעג

 .ץַאק עמוטש ,עזָאל

 ןופ ץעק יד ןעלעוו 1 לָאמ א ץעק יד סָאד ןענעק י

 -ערּפ ן'רַאפ ןעטעב טָאנ טינ טלעוו רעצנַאנ רעד ןופ ןוא ַאקירעמַא

 -יוב עלא ףיוא ןעמהענ ןעמאזוצ ץעק עלא טינ ךיז ןעלעוו ? טנעדיז

 רעייז וצ דעיל--וימ א ןעגניז טינ ןוא סנעקראּפ ןוא רעכעד ,רעמיד

 ? רעצישעב ןעשיצעק

 ןופ טנעמונָאמ ןייק ןעלעטש טינ טנעדיזערּפ םעד ייז ןעלעוו

 טָאה רע סָאװ טאהטנעדלעה עסיורג ןייז ראפ רעטוּפ ןוא זעּק

 ? ןָאטננישאוו ןיא טירטס ןעטימ ןיא ןעזיוועב

 ןופ גידנעגנירּפש ,לַאנ רעד טימ ןעטייברַא טינ ץעק יד ןעלעוו

 ןעטסקענ ןייז ריפ ןערידנאגאּפָארּפ ןוא ערעדנא יד ןיא ךיק ןייא

 ,וליפא זיימ יד טימ ,ןענינייארעפ טינ ךיז ץעק יד ןעלעוו ? ןָאשקעלע

 -ערּפ רעד לָאז רהֶאי 4 ךָאנ זא ,טפארק עצנאנ רעייז ןעדנעװנָא ןוא

 -ץלַאמש ,טסָארט-שיילפ ןופ ץעק יד ןעצישעב ןוא ןרעיגער טנעדיז

 ? סטסָארט ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא טסָארט-רעטוּפ ,טײָארט

 עטגינייארעפ יד ןופ טנעדיזערּפ א : טייקגיניילק א סעּפע

 ןיא דניה טימ ןעגָאלש ךיז טלעטש ןוא ריקפמ ךיז זיא ןעטַאַאטש

 ! ץאק א ןעצישעב וצ טירטס ןעטימ

 רעטלהעוורעסיוא קלָאפ ןופ ,רעטבעילעב רעזנוא ,טלעווזור .רמ

 -עגנוא יד ןעהעזוצ טינ ןעק ,אקירעמא ןעיירפ םעד ןופ טנעדיזערּפ

)69( 



 גנולדנאהעב עשילאיטסעב עדליוו יד ,תוירזכא יד ,ןעטייקגיטכער

 ! ץַאק א ןעלאפעב סָאװ דניה ןופ

 טהענוצ ץרַאה ןייז ; טרהירעג טרעוו המשנ עשיטנעדיזערּפ ןייז

 ןעלַאּפעב טרעוו סָאװ ץיאק עזָאלצוש ַא טהעז רע ןעוו ,סקַאװ יוװ ךיז

 יז טמהענ ןוא יז טצישעב רע ,דניה עקסנאנילוה ןופ טירטס ןיא

 -נעדיזערּפ ןייז וצ יז טקירד ןוא ,דנעה עשיטארקאטסירא ענייז ףיוא

 ןייא רהיא ריפ טניפענ ןוא טייהרעכיז ןיא יז טגנערב ,ץראה שיט

 -ערּפ רעגיצרעהטוג רעגיבלעז רעד זא ,ןייז ךילנעמ סָאד ןעק .םייה

 טָאה ,טירטס ןיא ץַאק א ראפ ריקפמ ךיז זיא סָאװ ,טלעווזור טנעדיז

 -ויצ יד ןיא גָאט עלַא טזעל רע ןעוו ,תונמחר ןייק ,להיפעג ןייק רָאג

 ? קָאטסילאיב ןיא תונירה יד רעביא ןעגנוט

 ןייז טימ טלעווזור רעניבלעזרעד זא ,ןייז ךילנעמ סָאד ןעק

 ןיא רעדליב רעקָאטסילאיב יד ףיוא ןעקוק לָאז ץראה גיד'תונמחר

 ,ענעסירוצ יד ,עטשטעווקוצ יד ,עטע'גרה'רעד יד ןהעז ,ןעגנוטייצ יד

 יד ,סעקעווצ ענענָאלשעגניירא יד טימ ןעגיוא יד ,עטקירדוצ יד

 ,ךעלעסיפ ןוא ךעלעטנעה ענסעירעגבָא יד טימ ךעלרעדניק עניילק

 רָאנ םהיא טרא סעלא סָאד ןוא ,ךעלעגיוא ענעכָאטשנסיױא טימ

 : ?טינ

 ,ןעשנעמ עטלא רעקַאטסילאיב יד יו ןעלעטשרָאפ ךיז רע ןעק
 -רעצ ערעייז ןעשיווצ ,לעמיה ןעיירפ ןרעטנוא ךיז ןערעגלאוו ;ןעדוי

 ןעהענ ןוא תוברוח עטרעדנילּפעגסיױא ןוא ענעכארבוצ ןוא עטרעטש
 ? רעננוה ראפ סיוא

 רעדניק ענעסירוצ ערעייז ןעניפעג סעמַאמ יוװ ןעקנעד רע ןעק

 ? רעבייוו עטלעּפירקוצ ערעייז רענעמ ןוא

 ףיוא ,ןעסַאנ יד ןיא ךיז ןרעגלַאװ סָאװ ,עטיוט יד ןהעז רע ןעק

 טימ ןוא טולב שידוי טימ טשימענסיוא זיא סָאװ ,דרע ןוא ץומש

 ? ןערהערט עשידוי

 ,ענהעש ,עטלַא ,עטלַא יד טָא ! קָאטסילאיב ! קָאטסילאיב ,יוא

 יתב .,ןעלוש ענהעש ערהיא טימ ,טדָאטש עשידוי עצלַאטש

 רהיא טימ ,ןעטלַאטשנא עשידוי ערהיא טימ ,ןעלָאטיּפש ,םישרדמ

 עשידוי ענהעש ערהיא טימ ,םלוע תיב ןעשידוי ןעשירָאטסיה

 ! ןעמָארק עשידוי ,ןערעיומ
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 ,םוהטכייר ןייד טימ ,םיתב ילעב עכייר ענייד טימ קָאטסילאיב
 ףיוא ? ןערָאװעג ריד ןופ זיא סָאװ ...ץלָאטש ןוא גנודליב ןייד טימ
 ! ! ריד ףיוא טינ רונ ,תונמחר ןעמ טָאה ץַאק ַא

 ,טעטינַאמוה רהיא טימ ,סערגָארּפ רהיא טימ טלעוו עצנַאנ יד

 -נינייא ןוא טייקכילרעדירב רהיא טימ ,עבעילנעשנעמ רהיא טימ

 -עק עלא ,עלא ,טפַאשנעסיװ ןוא גנודליב רעצנאג רהיא טימ ,טייק
 -יירש ןוא רעקנעד ,ןעפָאזָאליפ ןוא רעטכיד ,ןעטנדעיזערּפ ןוא עגינ

 ךיד ןעהעז ןוא ןעגיוא ענעפָא טימ רעטנורא ריד ףיוא ןעקוק ,רעב

 ילעב ענייד ; טרעטעמשוצ ןוא טרעטשוצ ,טנערברעפ ,טסיוורעפ

 ירפס ענייד ,טהעטשוצ םישרדמ יתב ענייד ,טע'גרה'רעד םיתב

 טָאה ץַאק ַא ףיוא .טעדנעשעג רעטכעט ענייד ; ןעסיררעצ תורות

 ַא ראפ ; תונמחר ןעטַאַאטש עטגינייארעפ איד ןופ טנעדיזערּפ רעד

 ףיוא ןוא ,דניה טימ טירטס ןעטימ ןיא ןעגָאלש ךיז רע טלעטש ןיַאק

 ןעסַאג יד ןיא טניר טולב ןייד ! םוא טינ רענייק ךיז טקוק ,דוי ,ריד

 -הערט עשידוי טימ טְליפעגנָא ןענייז סנעקלָאװ יד ,קָאטסילאיב ןופ

 -ייוש עלא .טולב שידוי טימ טשימענסיוא זיא דרע יד ןוא ןער

 -ייז רעצרעה עלַא .םוטש זיא טייהשנעמ עצנאג יד ,עלא ,עלא ,ןענ

 טָאה ץיַאק ַא ףיוא ....טרעווילנרעפ עלהיפעג עלא ,טרענייטשרעפ ןענ

 -יילניווע ,רעכילקילננוא ,רעדנעלע ןיימ ,ריד ףיוא טינ ,תונמחר ןעמ

 .ריילטימ ןייק רענייק טָאה ריד ףיוא ....דֹוי רעדנעד

 - 56 0 לי =
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 .דּפסה רענעטלַאהעג-טינ א
 ,"תימלוש , ןופ רעכוטסַאּפ רעדירב עניימ ,סיוא ךייא טלעטש

 םנעקור ענעניובעגנייא רהיא ,"אבכוכ-רב , ןופ ןעדלעה עסיורג עניימ

 עשיטַאנַאפ רהיא רעהַא רָאנ טמוק ..."וקירוקוקדינ ,עמדינ ,עב-ינ , ןופ

 ,"םילשורי ןופ רעטכעט עצלָאטש , רהיא "לעמעל ינוק , ןופ רעדניק

 םורַא סיוא ךייא טלעטש -- "ימע ןב , ןוא "רעדניק ס'ןויצ , רהיא

 .ןעגָאזוצנָא ךייא הרושב עכילקערש ַא בָאה ךיא ,רימ

 ןערעה טלָאז רהיא ,ןעריוא יד ןיא ןעיירש ךייא םע לעװ ךיא

 סע .גנַאלק ןענירעיורט םעד ,גנַאלק ןעכילקערש םעד ,גנַאלק םעד

 ןעידָאלעמ יד רעצרעה ערעייא ןיא ןעכליהבָא ןוא ןעגנילק ךייא לָאז

 ...רענעט ןוא

 טינ טבעל עטַאט רעטלַא רעזנוא זַא ,רהיא טגָאז ,טסייוו רהיא

 זיא עטאט רעטלַא רעזנוא זַא ,רהיא טנָאז ,טסייוו רהיא ...רהעמ

 רעטלַאק רעד ןיא רעגיהור ַא ,רעליטש ַא טנעיל ןוא ןעברָאטשעג

 רעצנַאג ןייז ןופ ןעבעילבענרעביא זיא םהיא ;?ָאװ סעלַא ןוא ...דרע

 ערנעבאהלהָאו ?עיפ ױזַא רַאפ ןעגרָאז ןעצנַאנ ןייז ןופ ,עצַארּפ

 א םהיא ףיוא ןעפראוו סָאװ ,ךעלטכיל רָאּפ א רונ זיא--רעדניק

 ןעברָאטשעג זיא עטַאט רעטלַא רעזנוא .ןייש ןענירעיורט ,ןעטַאמ

 ,רעגנוה ןעטילעג טָאה עטַאט רעטלַא רעזנוא .םיכירכת עדמערפ ןיא

 עציטש ןעטעבעג טָאה עטַאט רעטְלַא רעזנוא .טיונ ןוא ?עגנַאמ

 .ןעבעגעג טינ ןעבָאה רימ ןוא ןערהָאי ערעטלע יד ףיוא

 א ,בוטש עמירַאװ א ןעטעבעג טָאה עטַאט רעטלַא רעזנוא

 ,טלהָאצעב ןייז לָאז זעג יד ....גָאט ןיא לָאמ ייווצ שילוק עלעסיב

 ! ןעבענעג טינ סָאד םהיא ןעֶבָאה רימ ...ןעוויוא ןיא ןעליוק ןוא

 ערעטסניפ יד ןיא טכיל ַא יו ןעגנאנעגסיוא זיא עטַאט רעטלַא רעד

 ,ןעטערַאק ןיא ןערהָאפ ,רעדניק ענייז ,רימ דנערהעוו ,סעקמור רעיפ

 ,עלעיפ ; ןעטנעמיד טימ ןעגנַאהעב ןענייז ,רעזייה ענעגייא ןעבָאה

 . .ךעלכיב-קנַאב עטליפעגנָא ןהעש ץנַאג טימ ,ןעקנַאד וצ טָאג

 -ענעמ ,רעכַאמ-עסילשעב ,רעלעיּפש-לעקַאניּפ ,סבָאלק ,סנָאינוי

 ,רונ ,םירַאו ןוא טוג זיא ןעמעלַא זנוא -- ,סטרָאּפס ,סרעשזד

 ...| טלאק ןעוועג זיא ןעטַאט רעזנוא
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 טכערב סָאװ ?'דניצַא ױזַא רהיא טנייוו סָאװ ? זיא סָאװ

 סָאװ ?ּפָאק ןופ רָאָאה יד ךיז רהיא טכייר סָאוו ? דנעה יד רהיא

 טימ ,ןעניוא עטנייורעפ טימ ןעסַאג יד ןיא רהיא טרישרַאמ

 ? ןעלעּפַאל יִד ןיא דליב סנעטַאט םעד טימ ןוא ,רעדנעב עצרַאװש

 קזוח םהיא ןופ רעהירפ געט עכילטע טימ טשרע ךָאד טָאה רהיא

 סיפ יד טימ קרעוו סעטצעל ןייז טשרע ךָאד טָאה רהיא ? טכַאמענ

 ןעטלַא םעד ,ןייֵלַא םהיא טשרע ךָאד טָאה רהיא ...? ןעטערטעג
 עטלַא סָאד טּפאצרעפ םהיא ...? טנידיילעב ,ןעגיוא יד ןיא ,ןעטַאט

 | ...| ? טולב
 רהיא טלעיּפש ןעמעוו רַאפ ? דניצַא רהיא טנייוו עשז-סָאװ

 ? טדאטש יד ? ןערַאנבָא רהיא טליוו ןעמעוו 4 סעידעמָאק ָאד סָאד

 סָאװ ,רעצרעה עשידיא ע'תמא יד ,רעננעהנא יד ? ןעשנעמ יד

 ןייז רַאפ טרעטעגרעפ ןעטַאט ןעשידיא ןעטלַא רעזנוא ןעבָאה

 עשידיא ענייז רַאפ ,המשנ עשידיא ןייז רַאפ ,טייקשידיא עכילרהע

 ,תבש, ןייז רַאפ ...? טסיינ ןעלַאנָאיצַאנ םעד רַאפ ,ןעידָאלעמ

 ראפ "1! קלָאפ ןיימ ףיוא העטש , ןייז רַאפ ,"שדוח שאר ןוא בוט-םוי

 ןעשידלעה ןייז ראפ ,ןעבעל גיבייא טעװ סָאװ ,"תימלוש , ןייז

 ןייז ראפ --- ןערעוו טגעיזעב טינ לָאמנייק טעװ סָאװ ,"אבכוכ-רב ,
 ,נידנענייוו ןעכַאמ ךיז ןוא ,ןערָאנבָא רהיא טליוו ייז ...? "ימע ןב,

 סָאד :ןעגָאז ןוא ןהעז ןעלָאז ןעשנעמ ,נידנעטעב-טָאנ ,גירעיורט

 ,רעדניק ,ןהעש טינ !עפ ? רעדניק עיירטעג ס'ןעדַאפדלָאנ ןענייז

 ַא ןענירטעב ןעלעוו ןוא ,ןעסַאג יד ןיא סעידעמָאק ןעלעיּפש וצ
 .ןעגָארטעב ןעטַאט ןעטלַא םעד טָאה רהיא יוװ --- ,טלעוו עצנַאו

 ןיא ךייא טימ ןעדערכרוד ךיז ןוא ,ןייז ךילרהע ךייא טימ ליוו ךיא

 ןעמעלַא זנוא טעוו סָאד זא ,רעכיז ןיב ךיא ןוא ,טייקכילטנעפע רעד

 .ןעגלָאפ עטונ ןעגנערב

 ךיז לעװו ךיא !ןענעלָאק רעדירב עניימ ,טינ ךייא טקערש

 -ילעטניא עכלעזַא רַאפ רָאנ סע טסַאּפ יו .ןענירק טינ ךייא טימ

 רענירעיורט ,רעכילקערש  ַאזַא ןיא ןענירק וצ ךיז רעדניק עטנענ

 ךיז רימ ןעלעוו ןעטַאט ןעטיוט ןעטלַא םוצ טקעּפסער סיוא .טייצ

 ! טסנרע רהעז ,טפנרע רעבא .ןעדערכרוד רָאנ

 עידלַאװעג ,עסיורג ,עכייר רהיא ,ך'יי א ,ךיא ןיימ ךייא
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 יד ןיא רעזייה ענענייא טימ ,סרעשזדענעמ-רעטַאעהט ענולק

 ןוא ?עבעמ ענעדלָאג יד טימ ,סטעלפ עכייר יד טימ ...! ס'וינעווע

 טכַארבענ טייוו ױזַא טָאד טָאה סָאװ ,רהיא ...ןערָאױװַאק ענעדייז

 -טימ טָאה רהיא סָאװ ,ןעטייקניהעפ-רעטַאעהט ערעייא טימ

 ,דַאלרעב יו תונידמ עסיורג ערעדנא ןופ ןוא ,ץעּפוהעי ןופ טכַארבעג

 ! עקשַאינטיסָא רעדָא

 ,סרַאטס עשידיא עסיורנ רהיא ,ךייא ,ךיא ןיימ ךייא

 עשידיא ענעקַאבעגבָא ,ןערעטש עדנעצנעלג ,רעלטסניק ענעבַאהרע

 ,ס'יַאנרַאב ,ס'לַאהטנענָאז עשידיא עטכָאקעגבָא ,ס'טרַאססָאּפ

 רהיא ...ךיא ןיימ ךייא --- ...ס'יקסווַאלסאלימ ןוא ס'יניװלַאס

 ,ספַארנָאטיל ערעסערג ךָאנ טימ ןוא ןעמענ עסיורג יד טימ םילודג

 | ...| רעטפנעפ יד ןיא סרושטקיּפ עסיורנ יד טימ

 ,ס'עזוד ,ס'דרַאנרעב הַארַאס עשידיא רהיא ,ךיא דייר ךייא וצ

 ,ןעטנעמיד טימ ןעגנַאהעב ךייא טָאה רהיא סָאװ ,ס'ַאבלעמ ,ס'יטַאּפ

 ,..סױרַא טינ ץרַאה ןעגייא רעייא ןיוש טהעז ןייֵלַא רהיא זַא

 עכילהערפ ,סעקטערבוכ עגידווע'נח ,רהיא ,ךיא דייר ךייא וצ

 ,"ןעטנאגירטניא, ,"ןעטסילָאר-רעטאפ , עשיסַאלק ,סרעקימָאק
 0 ! "רעצנעט עכילגינעק-רעזייק , ןוא "רעלעיּפשיש-רעטקַארַאק,

 ןעטנעגיריד ,םרעטסײמלעּפַאק ,סרָאטיזָאּפמָאק עטמהירעב ,רהיא

 טסייוו --- ,רעביירש עשירַארעטיל ןוא רעטכיד-סקלָאפ עסיורג ןוא

 ....9 רעדניק ס'ןעדאפדלָאנ םהרבא עלא ןענייז רימ זא, רהיא

 טימ זנוא טָאה עטַאט רעטְלַא רעד זַא ,רהיא טסייוו ןוא ..

 םהיא ןעבָאה רימ ןוא ,ניבייא ףיוא טגנרָאזרעפ ןוא ,טגרָאזעב הקנרּפ

 רימ זַא ,רהיא טסייו ןוא ...! ? טלעדנַאהעב רעדניקפעיטש יו

 ןוא ...? רעדניק ענעסקאוורעד ןופ סעטאט ךיוא ןיוש ןענייז ןייֵלַא

 ױזַא טינ זנוא ןעלָאז רעדניק ערעזנוא זַא ,ןענרָאז ןעפרַאד רימ

 -רעפ רעזנוא טלעדנַאהעב ןעבָאה רימ יוװ ,ןעלדנַאהעב ךילדנעש

 ? ןעטַאט םענעברַאטש

 ןעדערכרוד ךייא טימ ךיז לע ךיא ,טנָאזעגנ ךייא בָאה ךיא

 !השוב ןהָא רָאג ןעגָאז סעלא לע ךיא ןוא ,טייקכילטנעפע רעד ןיא

 ,ןעמָאנ םייב ןעדעי ןענעכערסיוא טנעקעג ךייא טלָאװ ךיא

 ןעווענ טינ רענייק רעכיז טלָאװ זנוא ןופ .ניהטענ טינ זיא סע רונ

)74( 



 סעקטערבופ ,סַאנָאדַאמירּפ ענייק ,רעקימָאק ןייק ,רעקיגַארט ןייק

 רונ ,ןעדַאפדלָאנ עטַאט רעטלַא רעד טינ ןעוו ,סעקטסיטַאמַארד ןוא

 -רעדעיל ,םיררושמ ,םינזח ,סענעדיא טימ ןעדיא ע'טושּפ ץנַאג

 ,סרעלדעּפ-רעמיטסָאק ,ךעלרעביירש עשיא יוג ,םינחדב ,רענניז

 ,רעכַאמ-ןעטערַאגיס ,רעּפעטש - ןעשַאמַאק ,סרעפיוקרעפ - קינלעצ

 ,סרעשיניפ ,סרעלניב ,רעגנירּפש - הנותח ,רעלעיּפש - םירוּפ
 ! סרָאטיײרעּפָא

 -ניא זנוא טימ ךיז טלָאװ רעו ? טנעקעג זנוא טלָאװ רעוו

 סָאװ ,דיא רעד יצ ,ןעגנַאנעגנָא סָאד טלָאװ ןעמעוו * ? טריסערעט

 סָאװ ,ענעדיא יד יצ ? טינ רעדָא טבעל ,"רַאטס , ַא טציא זיא

 טריטסיזקע רעדָא טריטסיזקע ,ןרעטש רעדנעצנעלנ ַא טציא :זיא

 ..'םינ

 ,ןעסיורג םעֶלַא םעד טיס זנוא טָאה ןעדאפדלָאג םהרבא

 ןייז ,רעדניק ענייז ,זנוא ןעשיווצ טָאה רע .טגרָאזעב םענעבאהרע

 זנוא טָאה ןעדַאפדלָאנ םהרבא .טלייהטרעפ המשנ עניטסייג

 ןוא רעלטסניק ,סעכירַאטס ,סרַאטפ ,סרעשזדענעמ רַאפ טכַאמענ

 ןוא ,םוהטכייר טימ ,דובכ טימ טגרָאזעב זנוא ; ןענירעלטסניק

 ,רעדניק ענייז ,רימ זַא ,עטַאט רעטְלַא רעד ,טנעכערעג טָאה רע

 ןעוו ,םהיא ראפ ןעגרָאז ןעלעוו רימ ןוא ,ןעקנעדענ םהיא ןעלעוו

 ןָאטעג טינ רָאנ ןעבָאה רימ ןוא -- ךאווש ןוא טלַא ןייז טעװ רע

 עצראווש ןעגָארטעג ,ןעטירטס יד תעביא טשטרַאמעג רָאנ יװ
 -- טיוט ן'כאנ--"ךרמשיו 'ד ךכרבי , ןענניז ןעפלָאהעג ,רעדנעב |

 ! רבק ןייז רעביא ןערהערט ראּפ ַא ןעסָאגרעּפ ןֹוא -
 ףיוא ןעקוקמורַא ךיז ןעלָאז רימ טייצ זיא'ס זא ,קנעד ךיא

 ןעטיירגנָא רעדייא ,ןעבעל םייב עגידעבעל עכילקילגנוא ערעזנוא

 ...םירבק יד רֹאפ ןערהערט

 רימ וליפא ,ןעפלעה טינ רהעמ רימ ןענעק ןעטַאט ןעטלַא םעד

 אמתסמ ןיוש טעװ ,הנמלא ענעבעילבעגרעביא יד ! ןעֶלעוו ןעלָאז

 רעצרעה ערעייא ןיוש ךָאד ןענייז ?עיפ יוזא ! ןערעוו ןעפלָאהעג

 לָאז רע ,םהיא ייב ןעטעב רָאנ ןענעק ריס ! ןערָאװעגנ טרהירעג

 .םהיא ןעגעג תוריבע עפיורג ערעזנוא ןעטענרעפ ןוא ,ןייז ?חומ זנוא

 ןערָאט רימ עכלעוו ,עכילקילגנוא ךָאנ ןוא ךָאנ ָאד רעבָא ןענייז סע



 סע טייצ יד זיא טייהנעגעלעג רעזיד ייב ןוא ! ןענייוושרעפ טינ

 .ייז ןענעוו ךייא טימ ןעדערכרוד ךיז ןוא ןעצינוצסיוא

 ןעמַאזוצ זנוא טימ טָאה רע .רעדורב ַא ןעבָאה ריס ! רעדניק

 רימ ןענעק יו --- טניישעג "ןרעטש , סלַא ?עמיה ןעבלעז םעד ףיוא

 -נהעש אבא ןיימ ךיא --- ? רעגנוה רַאפ ןהעגסיוא ןעזָאל םהיא

 !רלאנ

 טהילבענ גנַאל טינ טשרע טָאה סָאװ ,דלָאגנהעש ןעסיורג םעד

 -- טסנוק ןופ דלעפ םעד ףיוא טיײברַאענטימ ןוא טניישעג ןוא

 רעד ,ןהענ טינ רהעמ ןעק רע ,ןעטינשענבָא סופ ַא ןעמ טָאה םהיא

 םהיא ןעמ טלעיּפש סללָאה:קיזומ יד ןיא !דלָאגנהעש רענהעש

 ?טהעטשרעּפ רהיא ? טלהיפ רהיא ! טרעה רהיא ...! סטיפענעב

 ןיא רונ --- ,ערעטַאעהט יד ןיא טינ טיפענעב ַא ן'דלָאגנהעש רַאפ

 ...| סללָאה-קיזומ יד

 ןופ ?עיפ יוזא טָאה רעכלעוו ,ץיוורוה השמ רעטלַא רעזנוא

 םעד ףיוא ןעמַאזוצ זנוא טימ ןעבעגעגנקעװַא ןערהָאי עט: עב ענייז

 טימ טלַאה סע יוװ רהיא טסייוו --- רעטַאעהט ןעשידיא ןופ דלעפ

 ! לַאזקיש ןייז ןָא רונ ךיז טנָאמרעד ןעמ ןעוו טרעדיוש סע ? םהיא

 -טינ ןוא טייל-ןָאינוי ,סעקטכיטרַא ,ןעטסיטרַא ,סרעשזדענעמ

 ערעייא ראפ העוו רהעז טוהט ךייא ,העוו טוהט ךייא ! טייל ןָאינוי

 רימָאל ןַאד !ןעטַאט ןעטלַא םעד ןענעג ןעגנולדנַאה ענעגנַאנרעפ

 םעד רענייא ןעכערּפשרעפ ןוא דנעה יד ןעבעג ךיז רבק ןייז ייב
 םעד ןעסיוועג רעזנוא ףיוא ןעגָארט וצ טינ לָאמ ןייק רהעמ ןעטייווצ

 ,רעדירב ענעגייא ערעזנוא ןעגיסעלכַאנרעפ רימ זַא ,אטח ןעגיטולב

 ,דניירפ ןוא רעדירב עכַאוװש ןוא עקנַארק ערעזנוא ,דניירפ ערעזנוא

 ,עציטש רעזנוא ןיא ,עיהטַאּפמיס רעזנוא ןיא ךיז ןעניהטענ סָאװ
 : .עפליה ןופ דנַאה עכילרעדירב רעזנוא ןיא

 ןופ רעטאפ םענעברָאטשרעּפ םעד ןופ רבק םעד ףיוא רימָאל

 עכילרהע ןוא עלופ רעזנוא ןוהט וצ ,ןערעווש ,ענהיב רעשידיא רעד

 ערעייז בָא ןעבינ סָאװ יד עלא וצ רונ ,ענהיב רעד וצ רונ טינ טכילפ

 רעד ןוא ענהיב רעשידיא רעד גידנענעיד סנעבעל ןוא ןעטפערק

 ! טסנוק רעשידיא
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 לַאזקיש סיימע ןּב

 טָאה ,ןעדַאפדלָאג םהרבא ,רערעזנוא עטַאט רעטלַא רעד ןעוו

 סלעּפיּפ ןיא רע טָאה ,"ימע ןב , קרעוו סעטצעל ןייז טכַאמעג גיטרַאפ

 -נעצנעלג א ןיא טיפענעב ַא םענייז ייב ענהיב רעד ףיוא רעטַאעהט

 זיא "ימע ןב , קרעװ ןייז זא ,םוקילבוּפ םעד טריסנָאנא עדער רעד

 זא ,ןעסיוו לָאז םוקילבוּפ סָאד זא ,טניימענ טָאה סָאד ..ניטרעפ

 ןעמוק ןעלָאז סרעשזדענעמ איד ןוא קרעוו יינ ַא טָאה ןעדַאפדלָאג

 .ןעפיוק קרעוו סָאד

 סיִפָא ןיא רימ וצ ןעמוקעגניירא ןעדאפדלָאנ זיא עדער רעד ךָאנ

 -רעפ עסעיּפ איד רע לָאז :ןוהט לָאז רע סָאװ הצע ןַא ךימ טגערפ ןוא

 ףיוא זעב ןייז רעטאעהט דנערג טעוו ,רעטַאעהט סלעּפיּפ ןיא ןעפיוק
 רָאזדניוװ טעוװ ,רעטַאעהט דנערג ןיא ןעפיוקרעפ רע לָאז ; םהיא

 איד טעוװו רע רעטַאעהט ןעכלעוו ןיא ,ץרוק ....זעב ןייז רעטַאעהט

 טעוװ סָאד ןוא ,ןערעוו זעב ערעדנא איד ןעלעוו ,ןעפיוקרעפ עסעיּפ

 -עהט סעדעי סָאװ ךָאו א ראלַאד 9 איד ןעמהענקעווַא םהיא ייב

 : הצע איד ןעבעגעג םהיא ךיא בָאה .טלהָאצעג םהיא טָאה רעטַא

 איד ןעפיוק ןעליוו סָאו סרעשזדענעמ עלא ןעפורנעמאזוצ לָאז רע

 ןימ א ןעכַאמ ןעמ לָאז ךָאנרעד ,עלַא רַאפ ןעזעלראפ איז ןוא עסעיּפ

 .ןעפיוק אָיז טעוו רעד ,רהעמ ןעבעג טעוװ סע רעוו ,ןעשקָא

 ןעמ ןוא ןעלעפעג טינ טנעמשזדנעמ יד רעבָא זיא ןַאלּפ רעד

 -עהט טימ : רעדנוזעב רעדעי ןעגנולדנַאהרעטנוא ןעביוהעגנָא טָאה

 טינ ןעמונעג טָאה סע ....סנעולפניא ,קיטילָאּפ ,ךעלדערד-רעטַא

 איד ןופ םענייא ןיא ןערָאװעג טפיוקרעפ זיא "ימע ןב , ןוא גנַאל

 עגירביא איד ןיא ןעמ טָאה ןעדאפדלָאג ןעטלַא םעד ןוא ערעטַאעהט

 טָאה רע סָאװ ךָאו א 99 איד ןעלהָאצ וצ טרעהענפיוא ערעטַאעהט

 טבעלעג טָאה ןעדאפדלָאנ רעטלַא רעד ןוא ....ןענָארקעג לָאמ עלַא

 ."ימע ןב , קרעוו םעד ראפ ןעגָארקעג טָאה רע סָאװ דלעג םעד ןּופ

 -עהט ן'טימ טַאהעג טָאה ןעדַאפדלָאג סָאװ ,טקארטנַאק רעד
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 ּפָאד זא ,טעטיולעג טָאה ,"ימע ןב , ןערהיפפיוא ףראד סָאװ רעטַא

 ןופ ןוא ,טייצ רעסיוועג א ןיא ןערעוו טרהיפעגפיוא ףראד קיטש

 -עטשרָאפ רעּפ שפ ןענעירק ןעדאפדלָאנ ףראד גנולעטשרָאפ רעדעי

 -ּפָאה סנעדַאּפרלַאנ ןעוועג זיא ךעלקיטש רַאלַָאד 9 יד ףיוא .גנול

 טָאה עסעיּפ רעד רַאפ ןעמונעג טָאה רע סָאװ דלענ סָאד ?ייוו ,גנונ

 .ןעסענעגפיוא טָאהעג ןיוש רע
 ןוא ,"ימע ןב, ןעּוהיפוצפיוא ןעמוקעג זיא טייצ איד ןעוו

 -ענפיוא לָאז עסעיּפ איד ,ןערעדרָאפ ןעביוהעגנָא טָאה ןעדַאפדלָאג

 ְךֶאוו ןופ טנעלעגבָא םהיא ןעמ טָאה ,טקַארטנָאק טיול ןערעוו טרהיפ

 ןוא ןָאזיס ַא ןעגנַאנעגקעװַא זיא סע זיב ,שדוח וצ שדוח ןופ ,ךָאוו וצ

 . טרהיפעגפיוא טינ ץלא זיא "ימע ןב , ןוא ,ןָאזיס רעבלַאה ַא ךָאנ

 סנעדַאפדלָאנ ךיוא ,טריטסעטָארּפ טָאה ןעדאפדלָאגנ .,ןערָאװעג

 ןופ ןעשנעמ עכילרהע .ןעריטסעטָארּפ ןעביוהעגנָא ןעבָאה עדניירפ

 טּקישעג טָאה ןעמ ןוא טשימעגניירא ךיז ןעבָאה דייס טסיא רעד

 ראפ "ימע ןב  ןעזעלרעביא לָאז רע ןעדאפדלָאנ ןעטלַא םעֶד ךָאנ

 .ןערעוו טרהיפענפיוא טעוו עסעיּפ איד ןוא רעשזדענעמ םעד

 -ַאלעג ןעדאפדלָאנ רעטְלַא רעד זיא עדיירפ לָאפ ץרַאה א טימ

 עצנאנ איד טלעמאזרעפ ןעוועג ןענייז סע .גנוזעלרָאפ רעד וצ ןעפ

 רעד ךיוא ךילריטַאנ ,סנירעלעיּפשיוש ןוא רעלעיּפשיוש עּפורט

 ּלע טצעזענסיוא ךיז טָאה ןעמ ,עכירעשזדענעמ רעד טימ רעשזדענעמ

 ןעביוהעגנָא עדיירפ סיורנ טימ טָאה ןעדאפדלָאנ ןוא רעגייטש יּפ

 רעטערטרעפ איד ןעבָאה טלַאק רהעז ."ימע ןב , קרעוו ןייז ןענעייל

 םעד ןעמונענפיוא רעשזדענעמ רעד ךיוא יוװ טנעמשזדענעמ ןופ

 ןא ,טסיורטעג ךיז טָאה ןעדאפדלָאנ רעטְלַא רעד ןוא ,טקַא ןעטשרע

 .ןערעוו ןעגנַאפּפמע רעמיראוו טעװ טקַא רעטייווצ רעד

 רָאּפ א טימ טנעמשזדענעמ סָאד טָאה טקַא ןעטייווצ םעד ךָאנ

 -כא ןעביג סָאװ ,ןעטָאירטַאּפ עכילטע ,רעשזדענעמ ןופ שרעסע שיפ

 ַא ,ךעלטערב טימ ָאווארב ןעּפַאלק סָאװ ןוא סָאװארב איד ףיוא גנוט

 ןופ ןערָאװעג טש'יוג'רעפ ןענייז סָאװ ,ןערָאיטקא עשיטסילאער רָאּפ

 םעד טרעלקרע ןוא טלעטשענפיוא ךיז ,סומזילַאער ןעש'יונ םעד

 : טינ עסעיּפ ןייק זיא "ימע ןב , קרעוװ ןייז זַא ,ןעדַאפדלָאנ ןעטלַא

 -נעט ןייק ,ןעבעל ןייק ,ןענעצס ענייק ,ןעּפיט ענייק טינ טָאה איז
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 ןוא טרעקרַאטשרעפ ךָאנ סע טָאה ,קינ'הּפצוח א ,רענייא ןוא ; ץנעד

 רע זא ,ןעדאפדְלָאג ןעטְלַא םעד טגָאזעג השוב לעקערב א ןהָא רָאג

 ןוא ,ןעבעירשעגנָא טָאה רע סָאװ טינ ןייֵלַא סייוו ןוא ?טב רבוע זיא

 עסעיּפ איד זא ,טרעלקרע ןענעדאפדלָאנ טָאה טנעמשזדענעמ סָאד

 .ןערעוו טרהיפעגפיוא טינ טעװ "ימע ןב

 טימ ,המשנ רעטנָאטהעוװאוצ ַא טימ ,ץירַאה טגָאטהעוװאוצ ַא טימ

 -נַאגעגסױרַא ןעדַאפדלָאנ רעטלַא רעד זיא גנולפייווצרעפ ןוא השוב

 ךיז רע טָאה ,ןעמוקעג םייהא זיא רע ןעוו ןוא רעטַאעהט ןופ ןעג

 ןעגָאז םהיא לָאז יז ,יורפ ןייז ןעטעבעג ןוא טנייוװענסיױוא טונ ץנַאנ

 -רעו עכילדנעטשרעפנוא עקַאט ןיוש רע טדער וצ : תמא םעד

 רע זא ,ןענייצ לָאז סָאװ ,סעכלעזא סעּפע יקַאט רע טוהט וצ ,רעט

 עֶלַא ייב טָאה רע .דנַאטשרעּפ ןעלַאמרָאנ ןייז ייב רהעמ טינ זיא

 םהיא ןוא ןערַאנבָא טינ םהיא לָאז ןעמ ןעטעבעג עדניירפ ענייז

 ,ןעביירש טינ רהעמ רע טעוו ,לטב רבוע יקַאט זיא רע ביוא :; ןענָאז

 טָאה רע סָאװ ,קרעוו עטצעל סָאד ןעסיירוצ ןוא ןעטכיד טינ רהעמ

 .אבכוכ רב ןוא תימלוש טימ ןעברַאטש טעוװ ןוא ןעבעירשעגנָא

 -עג םהיא ןעבָאה רערהערעפ ענייז ,עדניירפ ענייז ,בייוו ןייז

 רע זא ,טגָאזעג םהיא ןעבָאה סָאװ איד זא ,טרעכיזרעפ ןוא טסיירט

 ןעלעיּפש סָאו ךעלעשנעמ עטסָארּפ ,עניליב ןענייז ,לטב רבוע זיא

 ןהֶא ןוא ?היפעג שירוי ןהֶא ,המשנ רעשידוי א ןהֶא רעטאעהט שירדוי

 רעיירפ ןופ ןעללָאר ןעכוז סָאװ הרבח ןענייז סָאד : טסייג ןעשידוי

 ,םזילאער ןעטע'בנג'עג טימ טקָארברעּפ עבעיל

 ןעדַאפדלָאג ןופ עדניירפ ןוא טייצ ?עיפ ןעמונעג טינ טָאה סע

 טָאה ןעדאפדלָאג ןוא ; רעטַאעהט סלעּפיּפ וצ טעדנעוועג ךיז ןעבָאה

 טָאה רעטַאעהט ערעדנַא סָאד סָאװ ,דלָאג סָאד ןעגָארטעגקעװַא
 ךָאנ ."ימע ןב , קרעװ ןייז טרעדרַאפעג קירוצ ןוא טלהָאצעב םהיא

 עסעיּפ ןייז ןענָארקעג ןעדאפדלָאנ טָאה ןעגנולדנַאהרעטנוא עלעיפ

 .טפיוקעג "ימע ןב , קרעוו סָאד טָאה רעטַאעהט סלעּפיּפ ןוא
 רעד ראפ ןעזעלעג "ימע ןב , עסעיּפ ןייז טָאה ןעדאפדלָאג ןעוו

 איו טנעמשזדענעמ סָאד ןענייז ,רעטַאעהט סלעּפיּפ ןיא עינַאּפמָאק

 טָאה ןעדאפדלָאג ןעוו ןוא ,טרעטסייגעב ןעוועג רעליּפשיוש איד ךיוא

 -ךלָאנ ררעה :; ןעירשעגסיוא ךיא בָאה ,טקא ןעטירד םעד טגידנעעג
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 רעטַאעהט עשידיא סָאד יוװ גנַאל ױזַא ןעבעל טעוו "ימע ןב , ,ןעדַאפ

 ןב, ראפ ךייא ןעמ טעװ ,ןעברַאטש טעוװ רהיא ןעוו ,ןעבעל טעוו

 םעד רַאפ ,גנורעטסיינעב רעשידיא רעד רַאפ ןיורק ַא ןוהטנָא "ימע

 .ןעבענעגנניירא "ימע ןב , ןיא טָאה רהיא סָאװ ,להיפעג ןעלַאנָאיצַאנ

 ,ןערעטש 9 איד ןענייז סָאד ,"ימע ןב , ןוא "אבכוכ רב, ,"תימלוש ,

 טינ רהעמ ןיוש טעוװ רהיא ןעוו ,ןעטכיילעב ךייא ןעלעוו סָאװ

 .ןעבעל

 םעד ןופ טּפַאכענפיױוא ךיז טָאה ןעדאפדלָאנ רעטלַא רעד

 -יה םוצ ןעניוא איד ןעביוהענפיוא ןוא ןעסעזענ זיא רע ואוו להוטש

 ךיא : טלעמרומענ ןוא דנעה עדייב ןיא ּפָאק ןייז טּפאכעג ןוא לעמ

 ַאד ךָאנ ןענייז ? ןעביירש ךָאנ ךיא ןעק ??טב רבוע טינ ָאזלא ןיב

 טליּפשעג ןעק "ימע ןב , זַא ,וצ ןעביג סָאװ ,סרעשזדענעמ ,ןערָאיטקַא

 ? ןערעוו

 ךיא ,עמיטש רעדנערעטיצ א טימ ,טגָאזעג רע טָאה ,רעדניק

 ןיימ ייב ,ןעבעל לעיפ טינ ןיוש ןעק ךיא ,ןאמ רעטלא ןא ןיוש ןיב

 -פיוא לָאז ןעמ : טָאנ ייב ןעטעב ענייא סָאד ךָאנ ךיא ליוװ ,ןעבעל

 -ילבוּפ םעד ןעלעפעג לָאז סע ,"ימע ןב , דניק טצעל ןיימ ןערהיפ

 ןעבָאה סָאװ ,םיאנוש עניימ ןענייצרעביא ןענעק לָאז ךיא ןוא םוק

 זיא ןעדאפדלָאנ זא ,ןערהָאי עטלא עניימ ןעצריקרעפ טלָאװעג רימ

 .ןעברַאטש ךיא ליוװ ןַאד ...ןַאד ןוא ,לטב רבוע טינ ךָאנ

 ןיא ןערָאװעגנ טרהיפענפיוא זיא "ימע ןב , ס'ןעדאפדלָאנ

 .ישזער ןיימ רעטנוא ,ןָאיצקעריד ןיימ רעטנוא רעטַאעהט סלעּפיּפ

 ןעננורעדרָאפ יד ךָאנ יירט .טרהיפענפיוא קרעוו סָאד בָאה ךיא

 ייוצ עטצעל יד וצ .ןעבעירשענפיוא סע טָאה ןעדַאפדלָאנ יו

 . ןיא טצעזעגקעווא ךיז טָאה רע ,ןעמוקעג ןעדאפדלָאנ זיא ןעבָארּפ

 טָאה ,יקסוװועשַאמָאט .ןעבָארּפ יד טרעדנואוועב ןוא עשזַאל רעד

 א ןוהטנָא ןעמ טעוװ רימ זא ,טנָאזענ רימ טָאה רהיא ,טגָאזעג רע

 ןוהטנָא ןעמ ףראד ךייא זא ,נָאז ךיא ןוא ,"ימע ןב , ןיימ ראפ ןיורק

 יד ייב העז ךיא ."ימע ןב , ןיימ ןופ גנורהיפפיוא יד רַאפ ןיורק א

 נידעבעל ןעשנעמ ענעבעירשעג עניימ טָאה רהיא זַא ,ןעבָארּפ

 .ןעבענעגניירַא המשנ ַא ןעקנַאדעג עניימ ןיא טָאה רהיא ,טכַאמעג

 געט עכילטע טימ ןערָאװעג טרהיפענפיוא זיא "ימע ןב , ןוא

)80( 



 גנורעטסייגעב איד זיא גנולעטשרָאפ רעטשרע רעד ייב .רעטעּפש
 ןיא ןענעדאפדלָאג ןעפורעגסיורא טָאה ןעמ : עשימריטש א ןעוועג

 -עטסיינעב ןוא ס'ָאװַארב יד ,גנַאהרָאפ ן'רַאפ לָאמ עגילדנהעצ יד

 רעד זיא טקַא ןעטצעל םייב .טקַא וצ טקא ןופ ןעסקאוועג זיא גנור

 -נעמולב ןוא ןעמולב טימ ןערָאװעג טקנעשעב ןעדאפרלָאנ רעטלַא

 -ַארט עדניירפ ענייז טימ םייהא ןעפָאלעג זיא ןעדאפדלַאג .עצנערק

 ייב ןהעטש ןעבעילבעג זיא ןוא עצנערקרעברָאל טימ ןעמולב גידנעג

 -עטלוש ענייז רעביא ץנַארק ןעסיורגנ א ןוהטעגנָא ךיז ןוא ריהט ןייז

 ןעירשעגסיוא ןוא הלודג ַא טימ זיוה ןייז ןיא ןעגנַאגעגניײרַא ןוא ןער

 ןוא ןעמולב איד ,עלעמַאמ ,טסהעז וד : ןירעטיילגעבסנעבעל ןייז וצ

 לטב רבוע םעד ןעבעגעג םוקילבוּפ קָאד טָאה סָאד ? עצנערקרעברָאל

 זלַאה םעד ףיוא יורפ ןייז ןעלַאפעג רע זיא נידנענייוו ,ןעדַאּפדלָאג

 ,לטב רבוע טינ ןיב ךיא ,לטב רבוע טינ ןיב ךיא : טלעמרומענ ןוא

 ןעדאפדלָאנ םהרבא עטַאט רעטְלַא רעד טָאה ןעגנולעטשרָאפ 9

 ייב ."ימע ןב , דניק ןעטצעל ןייז טימ טקיווקענ ןוא טסיירטענ ךיז

 ןוא טוג טינ טלהיפ רע ,טנָאזעג רע טָאה גנולעטשרָאּפ רעט5 רעד

 .רעקנארק ַא םייהא קעווא

 ןב , ןופ גנורהיפפיוא רעד ןופ גנוגנערטשנא ןוא טייקנידעימ ןופ

 ןוא טייצ רעבלעזרעד ןיא ןערָאװעג קנארק ךיוא ךיא ןיב ,"ימע

 רונ בָאה ךיא .ןעהעזעג טינ ןעטַאט ןעטלַא םעד ךיא בָאה רהעמ

 ןעדיא יד סָאװ ,דובכ ןעסיורג םעד ןופ ןעגנוטייצ יד ןיא ןעזעלעג

 .טעָאּפ ןעטְלַא םעד ןעבענעגנבָא ןעבָאה

 ןעוו ,ןעבעגעגבָא רימ טָאה טדָאטש איד סָאװ ,דובכ םעד ןוא

 ראק עסיורג סָאד ןוא זיוה ןיימ וצ רטפנ םעד טרהיפענוצ טָאה ןעמ

 -קערש א ןיא רעטסנעפ םייב ןענַאטשעג ןיב ךיא ןוא ןעגנוזעג טָאה

 טָאה סָאװ ,ןעדאפדלָאנ ןעטַאט םעד טנייוועב ןוא רעביפ ןעכיל

 ןייז ןופ תחנ טַאהעג ןוא טבעלענ רעהירפ געט עכילטע טימ טשרע
 .ןעסעגרעפ טינ לָאמנייק ןעבעל ןיימ ףיוא ךיא לעװ ,"ימע-ןב , דניּק

)81( 



 ןערָאװעג זיא רעטסניפ
 (יקספעשַאמָאט סירָאב ררעה ןופ ןעגנוזעג)

 וו

 ,טונ וצ ךיד קוק ,ןערָאװעג זיא רעטסניפ
 .רוי רעבכעיל ןיימ ךיז-ןָאמרעד ;הצ ךיד קוק
 ,ןירַא ּפָאק ןיא טוג ,רימ טכַאד ,ריד ףרַאד סָאד טָא
 / .ןייז רעטסניפ ךיוא ריד געלפ לָאמנייא טינ לייוו
 ,לָאמ עטשרע סָאד ריד ןערָאװעג זיא רעטסניפ
 -- לארשייץרא ןייד ןעריולרעפ טסָאה וד ןעוו
 ,ןייש-סנעבעל ןייד ןיא ,גָאט ןעלעה ןעטימ ןיא
 .ןייז רעטסניפ לָאז סע :גָאז ַא ןעּבעגעג טָאג טָאה

2 
 ,ארומ ַא טנערבעג ךיד ,ןערָאװעג זיא רעטסניפ
 .הרות ץעגילייה איד ,רעדניק ענייד ,בייוו ןייד
 ,ןארימ יקסרַאצ רעד טָאה ןעבעגעגסורַא הרזג איד
 :ןייז רעטסניפ ץלַא טעוו ןעבעל טעוו רע לעיפיוו ןוא
 ,העש עטצעל איד טמוק סע ,ןערָאװעג זיא רעטסניפ
 .ַאד רעדעיוו דלַאב זיא ןנוז עניטכיל איד
 ,ןייש עניטכיל ןייד ,חכ ןייד טָאג זייוועב
 .ןייז רעטסניפ רהעמ טינ ךיוא ןיוש זנוא לָאז סע

| 2 
 דניירפ ענייד ףיוא ןעוו ,ןערָאװעג זיא רעטסניפ
 .טניישעג ןהעש רהעז גנודליב ןופ טכיל סָאד טָאה
 ,ןייא ױזַא ריד טדער ןעמ ,עטכער ענייק ןעמ טביג ריד
 .ןייז רעטסניפ ריד זומ עטכע סָאד טכיל סָאד זַא
 ,טונימ עדעי ריד ןערָאװעג זיא רעטסניפ
 : טולב ךילטסירק ןופ םילובלב איד רעביא
 ,רדס םעד ןופ טרהיפעג ךיד טָאה ןעמ
 ,ןייוו עלעזעלג םעד ןופ
 .ןייז רעטסניפ ריד לָאז םע -- רדח רעטסניפ ַא ןיא

 ןילָאיו ןוא .ָאנאיפ ריפ "ימע ןב, ןופ רעטרעוו איד טימ קיזומ איד
 ,קרָאי וינ ,.טס לַאנַאק 66 ,ןעגָאבנעלענעצאק אדוהי ייב ןעמוקעב וצ



 עלעבייט סאד
 (.ּפרַאק עזָאר םַאדַאמ ןופ ןעגנוזעג)

4 

 ,טייוו ץנַאג ןעבעירטרעפ ,טסענ רהיא ןופ טגָאירעּפ
 | -- ןייטש ַא איוו דלַאװ ןיא דנעלע
 טייצ עגנַאל ץנַאג ַא םורַא טהֶעילּפ ױזַא
 : .ןיילַא ענייא עלעבייט א
 ,טלענַאה סע ,טנעגער סע ,םמרוטש איד ןעזיורב סע
 -- ךַאמעג ןייז ןיא ךיז טלַאהעב רעדעי
 ,טלעגָאוװרעּפ םייה דרהיא ןופ זיא ןיילַא איז רָאנ
 .ךַאד םענעגייא רהיא טינ טָאה ןוא

 ,עלעבייט ןיימ ריד ןהָא רימ זיא טכעלש
 ,ארק ,ארק ןעצכערק איז ןעמ טרעה ױזַא
 ,עלעביײוװ טבעילעג ןייד ןיִא ךיד ןָאמרעד
 .ַארק-ַארק ,ןיוש םייהַא ךימ ףור ןוא

.2 

 ,העז ךיא ,ךעלרַאּפ לעיפ ןענייווצ ףיוא ןעציז סע
 ,רהָאי אזַא רימ -- ךיז ןעלקסיּפ ןוא
 ,ייז ןעשיווצ טרָאד זיא סיז ַא ןעבעל א
 .רָאּפ םוצ טינ בָאה ענייא ךיא רָאנ
 ,ןערהיפרעפ עדמערפ ןופ טזָאלעג ךימ בָאה ךיא
 ; רע ןיימ ייב טגידניזרעפ קרַאטש ךךיז רַאפרעד :

 .ןערהאּפרע רעטעּפש ךיא בָאה טלהעפעג בָאה ךיא זַא
 .רהעמ ןענעק טינ ןיוש ךימ טעוו רע

 וו .ז .א ...רימ זיא טכעלש

3 

 ,רהַאפעג רעטסערג רעד ןיא םורַא ךָאד הילּפ ךיא
 : יירפ םינ זיא טםפול איד וליפא

 ןילָאיװ ןוא ָאנאיפ ריפ "ימע ןב , ןופ רעטרעוו איד םימ קיזומ איד

 .קרָאי וינ ,.טס לַאנַאק 06 ,ןעגָאבנעלענעצאק אדוהי ייב ןעמוקעב וצ



 ,רַאאש-לעגעפביור איד ךימ טפערט ןעביוא ןופ
 .יילב ַא סרעגעי םעד ןעטניה ןופ
 ,ןעקילפ ןוא ןעּפוצ ,ןרעדעפ עניימ טסייר ןעמ
 ,טּפַאצעג רימ נונעג טולב ךיוא ןיוש טָאה ןעמ
 ,ןעקוקנָא ןעלעוו טצעי עטבעילעג ןייד טסלָאז ןוא
 .טּפאכרעפ ןעצרעה םייב ךיוא ךיד טלָאוװ

 .וו .ז .א...רימ זיא טכעלש

4 

 .ןייז געמ איז סיורג איוו ,דרע רעד ףיוא ץַאלּפ ןייק
 .טוג ןייז ףיוא סיורג זיא רעדעי
 ,ןײרַא םינ ךימ ןעזָאל ייז ,ןעביוט איד
 .טולב ןיימ ןעכוז לעגעפביור איד
 ,תונכס טימ טקעמש דמערפ איד ןיוש העז ךיא
 ,טסייוו רעוו ,עדנע איד ןייז ןעק סָאװ טסייוו רעוו
 ,תונמחר ןייד רָאנ ןעק טיונ ןופ ןעטער ךימ
 .טסענ ןייד ןיא ךינ ןיוש ךימ טלַאהעב

 ,עלעבייט א ןעצכערק רעה ךיא ןעוו ןוא
 .,ארק ,ַארק -- רענעריולרעפ רעד םייה רהיא ךָאנ
 עלעבייוו סָאד זַא ,לוק ןיא ךיא ןעקרעד
 .ארק ,ארק הנומא עשידיא איד זיא

 יי גט יט שי עט 0 עי עא רע לער כי ער יב
 ןילָאיװ ןוא ָאנאיפ ריפ "ימע ןב, ןופ רעטרעוו איד טימ קיוומ איד
 ,קרָאי וינ ,.טס לַאנַאק 00 ,ןעגָאבנעלענעצאק אדוהי ויב ןעמוקעב וצ



 ל'םותי סאר
 .(יקספעשַאמָאהט יררעה ןופ ןעגנוזעג)

1 

 ,טדערעג ,ךיז טהערפעג ןעטכענ טשרע
 ,םעבעג רימ טָאה וינעמַאמ איד ןעוו
 טעלגעג ןוא טשוקעג עטַאט רעד
 .דניק גיצנייא-ןייא ןייז ,ךימ טָאה
 .להוש ןיא ןיוש ךיא העטש ןעגרָאמ ףיוא
 ,ללוד איוו ךיא גערפ ,ךיא ןיב ואוו
 : ליטש ןייא רימ טמיור שמש רעד
 .דניצַא שידק ל'מותי גָאז

 ,רימ העוו יוא ,וינעטַאט ןיימ
 ,רימ העוו יוא ,וינעמַאמ ןיימ
 ,ןהעז טינ ןיוש ךיא לעוו
 ,ןיימ טינ ייז בָאה ךיא
 .ןילַא --- ךיא ןיב ל'מותי ַא

 סיב

.2 

 ,ךייר ןוא םערָא ןופ רעדניק רהיא
 ,ךייא ןעבעיל סָאװ עמַאמ עמַאט
 .ךכ ַא ךייא ןופ ןעדייל יז
 .םוג ןעצע ? ייז רהיא םלָאז רַאּפרעד
 דנַאטש םיני רָאנ רהיא טנייז ןעפיוק
 ,טנַאילירב ןעטסרעי-הט םעד ,לרעּפ ןוא דלָאג
 ,דניירפ ט ןעפיוק ךיוא טנעק רהיא
 .טינ ןעמ טפיוק ןרעטלע ןייק רָאנ

 וו .ז .א ...ינעטַאמ ןיימ

3 
 ,טבעלעג םָאה עטַאמ ס'ימע-ןב
 .טבערטשעג רָאנ רע טָאה דניק ןייז רַאפ

 ןילָאיװ ןוא ָאנאיּפ ריִפ "ומע ןב , ןופ רעטרעוו איד םטימ קיזומ איד

 ,קרָאי וינ ,.טס לַאנַאק 66 ,ןעגָאבנעלענעצאק אדוהי ייב ןעמוקעב וצ



 טבעלרעד אי ןיוש טָאה רע זא
 ,ןהעז ןעלעיּפש לעקיניזעמ ןייז
 ,טכַאװשעגבָא םהיא טָאה עדיירפ איד
  ..טכארבעג טָאנ וצ המשנ ןייז
 ,טכייל ןרעמש ַא איו ןעמָאנ ןייז
 : ןייוועג םימ טיירש ימעדךב ןוא

 ,רימ העוו יוא ,וינעטַאמ ןיימ
 .רימ העוו יוא ,וינעטָאנ ייב זיא
 ,ןהעז םינ םהיא לעװ ךיא
 -- ןיימ טינ םהיא בָאה ךיא
 .ןײלַא ימע-ןב זיא ל'מותי ַא

 ,םיב

 ןילָאיוװ ןוא ָאנאיּפ ריפ "ומע ןב , ןופ רעטרעוו איד םימ קיוומ איד
 .קרָאי וינ ,.טס לַאנַאק 66 ,ןעגָאבנעלענעצאק אדוהי ייב ןעמוקעב וצ



 לעדרעפ סאד
 (.יקספעשַאמָאט יסעב םַאדַאמ ןופ ןעגנוזעג)

1 

 ןעגינעגרעפ סע טכַאמ רעטייר םעד
 : ; ףוס ַא ןהָא ןעטייר
 ,ןעגעירק וצ עלעדרעפ רעייהט ַא
 .ףױרַאד רָאנ ןעטייר ןוא
 ,רעדעימ ןערעוו געמ עלעדרעפ סָאד
 -- שטַאגנוי םעד טינ טרַאה סע
 רעדעילג איד םעד ןופ טסייר ןוא טסיימש רע
 .שטייב רעד םימ
 ,עצייל איד קרַאטש רעביא ןעמ טהעיצ
 ,ךילסירדרעפ טרעוו לעדרעפ סָאד
 ,עציילּפ עדעימ איד ףיוא סע טבייה ,יוא
 .ךעלסיפ איד טימ טעגירד ןוא
 ,ּפָאלַאג קעװַא טפיול ןוא בָא ךיז טסייר סע
 .ּפָאק םעד טכערבוצ ןעמ ןוא בָארַא טלַאפ ןעמ

 ,ןעטייצ יד םינ ןיוש זיא סע ,ָאיװ ,ָאיוװ
 .ןעמייר טינ ךיז ףיוא םזָאל ןעמ ,ָאיוװ ,ָאיװ
 ,ןיימ ןעדייל טינ ךיוא ליוו דרעפ א
 .ןהעטש ענרימס רעסייק ַא רַאפ איוו
 .ָאיוו ,ָאיװ ,תוחור אידילַא וצ סחוימ בָארַא

2 
 ןעגינעגרעפ טכַאמ טנַאקירבַאפ םעד
 ,ףוס ַא ןהָא ןעפַאלקש
 ,ןעגעירק וצ רעטייברַא ןעטוג ןייא
 .ףױרַאד ךיוא רע טייר ,יוא
 ,רעדעימ ןערעוו געמ רעטייברא רעד
 ,ןיינ ,לַאמנייק סָאד טרַאה םהיא
 -- רעדעילג איד םהיא ןופ טגיוז ןוא טנָאנ רע
 .ןייב ןיא זיב

 .ןילָאיװ ןוא ָאנאופ ריפ "יומע ןב , ןופ רעטרעוו איד טימ קיזומ איד

 ,קרָאי וינ ,.טס לַאנַאק 66 ,ןעגָאבנעלענעצאק אדוהי ייב ןעמוקעב וצ



 ,עצייל איד קרַאטש רעביא רֶע טהעיצ
 ,ךילסירדרעפ םרעוו עּפַאלקש רעד
 ,עציילּפ עדעימ איד ףיוא רֶע טביוה ,יוא
 .ךעלסיפ איד טימ טעגירד ןוא
 ,ּפַאלק ןייא טימ ךיז םיירפעב ,בָא ךיז טסייר רע
 ,ּפַאק םעד טכערבוצ רע ,סָאב םעד בָארַא טפרַאװ

 ,ןעטייצ יד םינ ןיוש זיא םע ,ָאיװ ,ָאיוװ
 .ןעמייר םינ ךיז ףיוא טזָאל ןעמ ,ָאיװ ,ָאיוװ
 ,ןיימ טינ טנייה ליוו רעמייברַא רעד
 .ןהעטש ענרימס רעסייק ַא רַאפ איוו
 .ָאיוו ,ָאיוװ ,תוחור אידילַא וצ סחוימ בָארַא

3 

 ןעגינעגעפ רענעמ איד טכַאמ סע
 ,ףוס ַא ןהָא רָאג ץלָאטש ןוא
 .ףיוראד רָאנ ןעיירש ןוא -- ןענירק וצ סטונ א עלעבייוו ַא
 ,רעדעימ תורצ ןופ םרעוו לעבייוו סָאד
 : טכעלש םהיא ייב רהיא זיא סע
 רעדירב עטוג טימ םורַא טּפמול רע
 .טכענ .יד ךרוד
 ,עצייל איד קרַאמש רעביא טהעיצ רע זַא
 ,ךילסירדרעפ טרעוו לעבייוו סָאד
 ,עצייײלּפ עכַאװש רהיא ףיוא איז טביוה ,יוא
 .ךעלסיפ איד טימ טעגירד ןוא
 ,ּפַאכ א שטייב איד טינ ןוא בָא ךיז טסייר איז
 .ּפָאק םעד שזַא טכערב רע ןוא בָארַא םהיא טפרַאװ

 ,ןעטייצ יד טינ ןיוש זיא סע ,ָאיוװ ;ָאיוװ
 .ןעמייר טינ ךיז ףיוא טזָאל ןעמ ,ָאיוו ,ָאיוו
 ,ןיימ טינ ךיוא ןעליוו רעבייוו איד
 .ןהעטש ענרימס רעסייק ַא רַאפ איוו
 .ָאיווװ ,ָאיוו ,תוחור אידילַא וצ סחוימ כָארַא

 ןילָאי ןוא .ָאנאיפ ריפ "ימע ןב , ןופ רעטרעוו איד טימ קיזומ איד

 .קֹרֶאָי וינ ,.טס לַאנַאק 66 ,ןענָאבנעלענעצאק אדוהי ייב ןעמוקעב וצ
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 לכע ףב-

 ,"קלָאפ ןיומ ןופ ןהָאו רעד , רעדָא

 ,ןעדאפדלָאג ,א ןופ ןעטקַא 4 ןיא קיטש לַאנָאיצַאנ סעשילַאקיזומ
 : .יקסוועשַאמָאהט ,ב 'ה ןופ טרהיפעגפיוא

 : ,לעודעירפ 'ה ןופ קיזומ
 .ָאקסעלוגָאמ ,ז ןופ טסקעט ןוא קיוומ-ןעטעלּפוק

 .ןעטאורעפ

 וי י"א. 2... ש.ש . עמ עא שטיוװָארטעּפ לעווַאּפ
 וו סט... יי :.6414.43..41. וורפ ןייז ,איסָאדָאעּפ
 || ןטאװאמ. 2. 22525055551 רעדניק ערעווו = "י*
 = טאפ .םאדאמ. 21 .::.545.... . סקילעפ
 וי עא ערע עט. . 26 ןירערהעלדָאנַאיּפ ַא ,ע'לחר
 הן טעם יא א יב רעדורב רהיא ,ארזע

 ָאטארבא םַאדַאמ . . . . . .. .. = ר עמהומ רעייז ,עכענ
  .?לוגַאֿמ ררעה . . . ..... רעדורב ס'איסָאדָאעּפ ,ןַאמ רהיא ,ץש החמש
 - .קוצ ררעה- .... .  . . עמוד רעד ןופ ןעלשט ַא ,שטירָאגורג ייווטַאמ

 יי 0, 26 2: 45 6 6 66 26 6 . + ןעיוו סיוא רעטעטשנעהָאה ןַארַאב

 יא... .. שש. ב. 2.2... 14 ןייטשלעקניפ ,רד
 יי י ררעהצ 2.5 .6 + . + . ארזע ייב טסיפארגָאטָאפ ,וװָאקשעּפ
 ספעשַאמָאט ירעה רעטסַאמ . . . . . . . . . . רהָאי 12 ןופ ל'םותי א ,חמצ

 רע 2 2. ע. ,400:4254255555.9 6... 2 הטריוו לעטָאה

 וי יי עי שי. ע שש. .. 1 . רענעיד לעטָאה
 א טוי 6 ....:. .. ןעכדעמבוטש
 ַאמרעקוצ ררעה יי יי א 2 222... לעדוי טיוד ַא

 ' .רעטילימ סענעדעישרעפ ,קלָאפ ,ןעטנעדוטש ,עטנעידעב
 רעביא איד ,סעדָא ןיא לעטָאה דנערג ןיא גָאלָארּפ ; 'גנולדנַאה רעד טרָא

 .יושראוו ןיא ןעמקַא

 ולָאיװ ןוא .ָאנאיפ ריפ "מע ןב , ןופ רעטרעוו איד טימ קיזומ איד

 ַאי וינ ,.טס לַאנַאק 66 ,ןעגָאבנעלענעצאק אדוהי ייב ןעמוקעב וצ
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 זיי

 קיזומ איד

 לעדעיפ ןוא ָאנַאיּפ רַאפ

 -רעטַאעהט ,רעדעיל ענעדעישרעפ ,קיזומ עשידיא ענעדעישרעפ ךיוא

 ןיא םירודיס ,סלעבייב ,ס'הוצמ-רב ,תולכ רַאפ ןעטנעזערּפ ,עקיט

 עסייוו רעדָא ןייב עסייוו ןיא ןעדנובעג ןייפ ,שילגנע ןוא ,שייריא

 .רעדעל עסייוו ןוא-קליס יערָאמ-

 ךיוא ,עכַארּפש עשילגנע יד ךיז ןענרעל וצ רעכיב ענעדעישרע

 סרעסַאפרעפ עטסעב יד ןופ ןָאגרַאשז ןיא רעכיב ענעדעישרעפ

 זיירּפ ןעטסגיליב םוצ סעלַא

 ,ןענָאבנעלענעצַאק אדוהי

 .קרָאי וינ ,טירטס לענַאק 6

 1. אהדק2שאמפו -אטססמשא

 66 סהחוה! 5166 אסש 10
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